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مق ناتسا  .یمالسا  ياهشهوژپ  زکرم  .ناریا  یمالسا  يروهمج  يامیس  ادص و  : هدوزفا هسانش 

1388 4 فلا :BP267/8/م88744 هرگنک يدنب  هدر 

297/772: ییوید يدنب  هدر 

1848087: یلم یسانشباتک  هرامش 

ص:1

هراشا

تاقوا ياه  شیاین  هعومجم   : توکلم ات  شیاین  www.Ghaemiyeh.comزا  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 108زکرم  هحفص 8 

http://www.ghaemiyeh.com


ص:2

يوسوم رغصا  یلع  دیس 

توکلم ات  شیاین  زا 
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هچابید

، دوخ هاگن  زا  سکره  نایم ، نیا  رد  .دـسرب  نانیمطا  شمارآ و  هب  نآ  هانپ  رد  ات  تسا  هدوب  یهلا  يریـسکا  لابند  هب  زاـبرید  زا  یمدآ 
هتـشاد یپ  رد  ار  وا  رتشیب  طوقـس  ًاضعب  اه  هخـسن  نیا  درادن ، هطاحا  دوخ  سفن  هب  یهاگ  رـشب  هک  اجنآ  زا  .تسا  هدیچیپ  يا  هخـسن 

یم دوخ  دای  رد  ار  اه  لد  شمارآ  دـنوادخ  .دـش  ایوج  وا  زا  دـیاب  ار  هار  تسا و  راـگدرورپ  ناـسنا ، یعقاو  بیبط  کـش ، یب  .تسا 
راوتـسا نئمطم و  ار  برطـضم  ناشیرپ و  ياه  بلق  دومیپ و  ار  لامک  هیلاع  بتارم  ناوت  یم  اعد  اب  .تسوا  داـی  هلیـسو  اـعد ، دـناد و 

.تخاس

یم بلج  ناگدنب  هب  دنوادخ  هجوت  اعد ، اب  .تساعد  تدابع ، ساسا  لصا و  هکارچ  تسین ؛ لماک  شیاین ، اعد و  نودب  يا  هدنب  چیه 
.دوش یم  لزان  شتاکرب  هدوشگ و  شتمحر  ياهرد  دوش و 

تشاد ترورض  نیاربانب ، .دنراد  يرتشیب  تباجتسا  نیموصعم : زا  هدش  تیاور  ياهاعد  یلو  تسا ، زیاج  یشیوگ ، نابز و  ره  هب  اعد 
ماجنا هب  يوسوم  رغصا  یلع  دیس  ياقآ  بانج  دنمجرا ، رگشهوژپ  ار  مهم  نیا  .دریگ  ماجنا  اهاعد  نیا  زا  هداس  ناور و  يا  همجرت  ات 

داریا زا  یلاخ  دیاش  رضاح  همجرت  هک  دوش  یم  روآدای  ار  هتکن  نیا  ناشیا ، زا  يرازگساپس  اب  .دناسر 

تاقوا ياه  شیاین  هعومجم   : توکلم ات  شیاین  www.Ghaemiyeh.comزا  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 108زکرم  هحفص 15 

http://www.ghaemiyeh.com


ص:7

نآ ياهداقتنا  اهداهنـشیپ و  زا  .دریگ  رارق  هناسر  ناگدـننک  هیهت  نازاـس و  هماـنرب  هدافتـسا  دروم  میراودـیما  یلو  دـشابن ، لاکـشا  و 
.دش میهاوخ  دنسرخ  زین  نازیزع 

قیفوتلا هللا  نم 

شهوژپ لک  هرادا 

امیس ادص و  یمالسا  ياه  شهوژپ  زکرم 

تاقوا ياه  شیاین  هعومجم   : توکلم ات  شیاین  www.Ghaemiyeh.comزا  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 108زکرم  هحفص 16 

http://www.ghaemiyeh.com


ص:8

راتفگشیپ

تخومآ تمکح  ار  ناج  هک  نآ  مان  هب 

تخورفا هنیس  رد  تفرعم  غارچ 

! رورس ییوت  الوم ، ییوت  نطاب ؛ ییوت  رهاظ ، ییوت  رخآ ؛ ییوت  لوا ، ییوت  یهلا ،

! وت ناناهنپ ز  یناهنپ  وت ؛ نایادیپ ز  ییادیپ  وت ؛ زا  دبا  ماش  نایاپ  وت ؛ زا  لزا  ياه  هظحل  زاغآ 

! نامگ هب  دیآ  هچنآ  ره  زا  رت  شیپ  وت  دیآ ؛ مهو  رد  هچنآ  ره  زا  رت  شیپ  وت 

! ناهن راکشآ و  هچ  ره  قلاخ  نامسآ ؛ نیمز و  يالوم 

! مرب ییاهنت  مان  مسرت  هک  یکیدزن ، نانچ  مرب و  ییادیپ  مان  مراد  میب  هک  ییادیپ ، نانچ  نآ 

! رصان ییوت  فقاو ؛ ییوت  رظان ؛ ییوت  دهاش ؛ ییوت  رهاق ؛ ییوت  رداق ؛ ییوت  یهلا ،

! دباین الیتسا  تلاوز  یب  تکوش  هب  یتردق  چیه  هک  رهاق ، نانچ  دزاین و  تسد  شنیرفآ  هوکش  هب  یتیارد  چیه  هک  رداق ، نانچ 

! ناگمه هب  تمحر  مشچ  ار  وت  دشاب و  وت  هب  دیما  مشچ  ار  ناگمه  هک  رظان ، نانچ 
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.تسا موتکم  تروضح  رد  مارجا ، زار  مولعم و  ترظن ، رد  تاّرذ  لاوحا  یتح  هک  فقاو  نانچ 

! یتوکلم کلم و  هدنروآدیدپ  هک  تایح  راگدرورپ  يا  تمان  داب  هدوتس 

.دنتسیان زاب  تکاپ ، تاذ  حیبست  زا  هاگ  چیه  شنانکاس  هک  یشرع  هدننیرفآ 

لد ياهرصع  ات  مارآ  ياه  حبص  زا  تسا ؛ هتفرگ  شیوخ  نابرهم  شوغآ  رد  يا  هراوهاگ  نوچمه  ار  ام  هک  نیمز )  ) یـشرف هدننیرفآ 
.شا هناقشاع  ياه  قفش  ات  هنافراع ، ياهرصع  زا  شزیگنا ؛

� � �

«. دنبای یم  شمارآ  ادخ  دای  اب  طقف  اه  لد  هک  دیشاب  هاگآ  بولُقلا ؛ ُِنئَمطَت  ِهللاِرکِِذب  الَا  : » يدومرف

«. ار امش  منک  تباجا  ات  ارم  دیناوخب  مَُکل ؛ بِجَتسَا  ینوعُدا  : » يدومرف و 

.میا هتسب  تونق  تهاگرد  هب  هک  ار  ام  نک  تباجا  کنیا 

� � �

هب هچ  زامن ، تروص  هب  هچ  لاح  تسا ؛ شیاین  مه  نآ  هتـشادن و  شیب  هار  کی  اهنت  دوخ ، قلاـخ  اـب  طاـبترا  يارب  ناـسنا  زاـبرید ، زا 
.عرضت اعد و  لکش 

ندروآ يور  زج  یهار  دناد ، یم  نادب  ّقلعتم  ار  دوخ  ناسنا ، هک  ییأدبم  هب  یگتسویپ  يارب  يدیحوتریغ ، يدیحوت و  نایدا  مامت  رد 
.درادن دوجو  شیاین  یتسه و  قلاخ  هب 

، ییاهنت نیا  رب  یگریچ  يارب  دـنک و  یم  ساسحا  تانئاک  ربارب  رد  ار  شدوخ  فعـض  ییاهنت و  هاگآدوخان ، هاگآدوخ و  یناسنا  ره 
.دشیدنا یم  ادخ  هب  اهنت 

هب سوت  میکح  همانهاش  رد  .دندیزرو  یم  مامتها  نادـب  هودـنا  يداش و  رد  تسا و  هتـشاد  جاور  زابرید  زا  زین  نایناریا  نیب  رد  شیاین 
: میروخ یمرب  نینچ  یتایبا 
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نامز نآ  ناشک ، ندرگ  رادهپس و 

نامسآ يوس  يراز  دنتفرگ 

يأر شوه و  شناد و  زا  رترب  يا  هک 

ياج ریز  هن  ياج و  رب  ياج و  رد  هن 

مییوت هانگرپ  هدنب  همه 

...مییوت هاوخداد  یگراچیب ، هب 

، فلتخم ياه  تعاس  رد  فلتخم  ياه  شیاین  تساهاعد _  یلصا  عبانم  بحاص  هک  عیشت _  بهذم  رد  هژیو  هب  یمالسا ، تنـس  رد 
.تسا هدش  شرافس  مالسلا  هیلع  نیموصعم  همئا  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  مالسا  نأشلا  میظع  ربمایپ  زا 

(1) تسا .» تدابع  زغم  اعد  ِهَدابِْعَلا ؛ ُّّخُم  اعُّدلا  : » دیامرف یم  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  ترضح 

: دناوخ یمارف  شیاین  هب  نینچ  ار  ناگدنب  فلتخم ، تایآ  رد  زین  میرک  نآرق 

(60 رفاغ :  ) .نیرِخاد َمَّنَهَج  َنولُخدیَس  یتَدابِع  نَع  َنوِربکَتسی  َنیذَّلا  َّنِا  مَُکل  بِجَتسَا  ینوعُدا 

لخاد خزود  هب  یگدنکفارـس  اب  دوز  یلیخ  دنزرو ، یم  ربک  نم  شیاتـس  زا  هک  نانآ  یتسار  هب  .ار  امـش  منک  تباجا  ات  ارم  دـیناوخب 
.دنوش یم 

: دیامرف یم  هرقب  هروس  رد  دنوادخ 

(186 هرقب :  ) .َنودُشرَی مُهَّلََعل  یب  اونِمْویل  یل َو  اوبیجَتسیلَف  ِناعَد  اِذا  ِعاّدلا  ََهَوعَد  ُبیُجا 

.دننک ادیپ  دشر  ات  دنروایب  نامیا  نم  هب  دننک و  تباجا  ارم  سپ  .ار  هدننک  شیاین  شیاین  متسه  اریذپ 

: دیامرف یم  ربمایپ  هب  باطخ  ناقرف  هروس  هیآ  نیرخآ  رد  و 

(77 ناقرف :  ) .مُکُؤاعُد الَول  یِّبَر  مُِکب  اُؤَبعَی  ام  ُلق 

 . ح 8615 ص27 ، ج 7 ، هعیشلا ، لئاسو  - . 1
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.دشابن امش  شیاین  تساوخرد و  رگا  دهن ، یمن  یجرا  امش  هب  نم  يادخ  وگب :

شومارف ار  زاین  لصا  تسین و  راگدرورپ  هجوت  دروم  دـشاب ، یهت  شیاین  زاین و  زا  رگا  یتداـبع  هنوگره  هک  تفاـیرد  ناوت  یم  سپ 
.دراد دوخ  قلاخ  هب  تبسن  قولخم  هشیمه  هک  يزاین  تسا ؛ هدرک 

: دیامرف یم  هغالبلا  جهن  تمکح 146  رد  مالسلا  هیلع  یلع  مالک ، ریما 

.دینارب دوخ  زا  اعد  اب  ار  الب  جاوما  دیراد و  هگن  نداد  تاکز  اب  ار  دوخ  لاوما  نداد و  هقدص  اب  ار  دوخ  نامیا 

: دیامرف یم  مالسلا  هیلع  یبتجم  نسح  ماما  ترضح  شراوگرزب ، دنزرف  هب  همان 31  رد  نینچمه 

.تسوا تسد  هب  اهنت  ندرک  مورحم  ندیشخب و  هک  ناوخب ؛ ار  تراگدرورپ  صالخا ، اب  اعد ، رد 

، ترضح نآ  ینالوط  ياه  هبطخ  رتشیب  رد  هک  يا  هنوگ  هب  تسا ، مالـسا  نییآ  رد  اعد  یلـصا  ناگدننک  جیورت  زا  مالـسلا  هیلع  یلع 
رایتخا رد  مالـسلا  هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  ماما  ترـضح  ار  هعیـش  هنافراع  دـنلب و  ياهاعد  .تسا  هتفای  صاصتخا  اعد  هب  مه  یـشخب 

.تسا هداد  رارق  تما  نانمؤم 

.تسا هجوت  لباق  هک  درک  یم  همزمز  ار  ییاهاعد  اروشاع ، زور  بش و  رد  هفرع ،»  » هنافراع ياعد  بحاص  مالـسلا ، هیلع  نیـسح  ماما 
: دومرف دنوادخ  هب  باطخ  اروشاع  بش  ناشیا 

ام هک  میوگ  یم  ساپس  ار  وت  ادنوادخ ، .مرازگـساپس  یتخـس  شیاسآ و  رد  ار  وا  میوگ و  یم  ار  یهلا  يانث  دمح و  هجو ، نیرتهب  اب 
یتخاس و هیقف  نید  رد  ار  ام  یتخومآ و  ام  هب  ار  نآرق  یتشاد و  یمارگ  توبن  هب  ار 
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.هد (1) رارق  تیاه  تمعن  رازگساپس  ار  ام  سپ  .يداد  بلق  شوگ و  مشچ و  ام  هب 

رب نوزفا  درک و  هدافتسا  يوما  هاگتسد  ربارب  رد  حالس  نیرتاراک  نیرتهب و  ماقم  رد  اعد  زا  زین  مالسلا  هیلع  نیدباعلا  نیز  داجس ، ماما 
هتـشاد يدعبدنچ  ریثأت  دناوت  یم  نآرق  دننامه  اعد  .داد  شرتسگ  مه  ار  مالـسلا  هیلع  تیب  لها  بتکم  فراعم  یهلا ، فراعم  راشتنا 
بادآ اهنت  هن  هیداجس ، كرابم  هفیحص  اب  ناشیا  .باوث  دایدزا  ببـس  مه  دوش و  هبوت  بجوم  مه  ریذن ؛ مه  دشاب و  ریـشب  مه  دشاب ؛

زا هک  هتفه  مایا  ياهاعد  بادآ  .تشادرب  هدرپ  نایوما  لوهجم  لوعجم و  راکفا  زا  هفافل ، رد  هکلب  درک ، هدنز  ار  مالسا  هدش  شومارف 
دنوادخ زا  دنک و  یم  اعد  هعماج  داحآ  ّقح  رد  هک  یبتکم  تسا ؛ عیشت  بتکم  یلاعتم  تیفرظ  هدنهد  ناشن  تسا ، راوگرزب  نآ  راثآ 

.دهاوخ یم  زین  نارگید  يارب  دهاوخ ، یم  دوخ  يارب  ار  هچنآ 

: دیامرف یم  تسا ، زور  بش و  لوط  هب  طوبرم  هک  یثیدح  رد  مالسلا  هیلع  قداص  ماما 

.تسا زامن  تاقوا  زور ، هنابش  تاعاس  نیرتهب  تسا و  تعاس  هدزاود  مه  زور  ياه  تعاس  تعاس و  هدزاود  بش ، ياه  تعاس 

دیامرف و رظن  شیوخ  ناگدیرفآ  هب  ّلجوّزع )  ) دنوادخ دریگ و  ندـیزو  اه  میـسن  ددرگ و  هدوشگ  نامـسآ  ياهرد  دوش ، رهظ  نوچ 
باجتـسم هک  دینک  اعد  اهزامن  لابند  هب  ات  داب  امـش  رب  .دور  نامـسآ  هب  نم  زا  يا  هتـسیاش  لمع  ماگنه ، نآ  رد  هک  مراد  تسود  نم 

.دش (2) دهاوخ 

ص 78. یناهفصا ، یمویق  داوج  همجرت : مالسلا ، هیلع  نیسحلا  هفیحص  - . 1
ح 1090. ج 2 ، لاصخ ، - . 2
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لـصف زامن ؛ یـصاصتخا  كرتشم و  تابیقعت  لوا  لصف  تسا : هدـش  میظنت  لصف  راهچ  رد  باتک  نیا  رد  هدـش  يروآدرگ  ياـهاعد 
.تسا فلتخم  لامعا  ياعد  هدنرادربرد  مراهچ  لصف  اه و  هام  ياعد  موس  لصف  هتفه ؛ هنازور  ياهاعد  مود 

تاقوا ياهاعد  یشیاین و  نوتم  تخانـش  هب  یلم  هناسر  یفراعم  ياه  همانرب  یگـشیمه  زاین  دش ، باتک  نیا  ندمآ  دیدپ  ببـس  هچنآ 
هتـسکش و رثن  جاور  اب  هزورما  .دوش  هارمه  زین  رخاف  یبدا  نوتم  اب  همجرت ، یناور  نمـض  تسا  هدـش  شالت  ور ، نیازا  .تسا  فلتخم 

حطـس رد  رنه  شرتسگ  اب  هکارچ  دوش ؛ یم  ساسحا  رتشیب  ینید  نوتم  زا  هتـساخرب  رثن  هب  یلم  هناسر  زاین  اه ، شیوگ  ندـش  رت  ناور 
نآ يراذـگرثا  دـشاب ، هدـش  تیاـعر  یـسانش  ییاـبیز  لوـصا  رثا ، نآ  رد  رگا  دندنـسپ و  یم  رتـهب  ار  يرنه  راـثآ  زین  مدرم  هعماـج ،

.دوب دهاوخ  نادنچود 

یم يونعم  رجا  باوث و  انامه  هک  نآ ، یفاک  هرهب  ات  دوش  هدافتـسا  باتک  نیا  یـشیاین  راثآ  بلاطم و  زا  ازـسب  اـجب و  هک  میراودـیما 
! هللاءاش نا  ددرگ ؛ نامبیصن  دشاب ،

مناخ راکرـس  يراکمه  زا  و  هزع ) هدـیز   ) يواریل قداص  نیملـسملاو  مالـسالا  تجح  بانج  یهوژپ  نید  شخب  مرتحم  تیریدـم  زا 
.مرازگساپس دندرک ؛ ما  يرای  هعومجم  نیا  نیودت  رد  هک  يوسوم ، هرهاط  هدیس 

يوسوم رغصا  یلع  دیس 
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شیاین زاغآرس 

میحَّرلا ِنمحَّرلا  ِهللا  ِمِسب 

.یضْرَی یِّبَر َو  ُّبِحی  ام  یِلا  ُدمَْحلا  َیِهَتنی  یّتَح  اهِّلُک ، َکِمَِعن  یلَع  اهِّلُک  َكِدِماحَِمب  ُدمَْحلا  ََکل  َمُهَّللَا 

.ُرَذحَا ام ال  ِّرَش  نِم  ُرَذحَا َو  ام  ِّرَش  نِم  َِکب  ُذوعَا  َو  وجرَا ، ام ال  َریَخ  وجرَا َو  ام  َریَخ  َُکلَئسَا  ّینِا  َمُهَّللَا 

: همجرت

نابرهم هدنیاشخب  دنوادخ  مان  هب 

دونـشخ نآ  زا  دراد و  تسود  مراگدرورپ  هچنآ  هب  ساپـس  ات  تیاه ، تمعن  یمامت  رب  تیاه  شیاتـس  یمامت  هب  ساپـس  ار  وت  ایادخ ،
.ددرگ یهتنم  تسا ،

نآ زا  هچنآ  رـش  زا  مرب  یم  هاـنپ  وت  هب  مرادـن و  دـیما  نادـب  ار  هچنآ  ریخ  مراد و  دـیما  نادـب  ار  هچنآ  ریخ  مهاوخ  یم  وـت  زا  ایادـخ ،
.مرادن یساره  نآ  زا  هچنآ  رش  زا  مراد و  ساره 

: اعد تاقوا 

.یهلا دمح  رد  مالسلا  هیلع  رقاب  ترضح  ياعد 

: عبنم

ص 48. یناهفصا ، یمویق  داوج  همجرت : مالسلا ، هیلع  رقاب  ماما  هفیحص 
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زامن تابیقعت  لوا : لصف 

زامن كرتشم  تابیقعت  . 1

میحَّرلا ِنمحَّرلا  ِهللا  ِمِسب 

َِکتَمحَر َو ِهَوالَح  َكِوفَع َو  َدَرب  ینقِذَا  َنیِّحلُْملا ، ُحاْحِلا  ُهُمِرُبی  نَم ال  ای  َنوِلئآَّسلا َو  ُهُطِّلُغی  نَم ال  ای  ٍعمَس َو  نَع  ٌعمَس  ُُهلَغـشَی  نَم ال  ای 
.َِکتَرِفغَم

: همجرت

نابرهم هدنیاشخب  دنوادخ  مان  هب 

یمن هابتشا  هب  ار  وا  نادنم ، تجاح  یناوارف  هک  یسک  يا  دراد و  یمنزاب  يرگید  نخس  ندینـش  زا  ار  وا  ینخـس ، ندینـش  هک  نآ  يا 
.ناشچب نم  هب  ار  تترفغم  ینیریش  وفع و  تذل  دنکن ؛ هتسخ  ار  وا  ناگدننکرارصا ، يراشفاپ  هک  یسک  يا  دزادنا و 

� � �

َناک نِا  یهِلا  .ِِهب  ینَترَمَا  آم  �یِلا  ََکل  ًَهباِجا  ًهَعاط َو  ًامیظعَت َو  ّاِلا  اهیف  َکنِم  ٍهَبغَر  اْهَیِلا َو ال  َکنِم  ٍهَجاِحل  ال  اُهتیَّلَص ، یت�ولَص  ِهِذه  یهِلا 
.ِنارفُْغلا ِلوبَْقلِاب َو  َّیَلَع  لَّضَفَت  ینذِخا�ُؤت َو  الَف  اهِدوجُس  ْوَا  اهِعوکُر  نِم  ٌصقَن  ْوَا  ٌلَلَخ  اهیف 

: همجرت

نامرف میظعت و  يارب  هکلب  دوب ، نآ  هب  وت  یگتـسب  لد  رطاـخ  هب  هن  نآ و  هب  وت  زاـین  رطاـخ  هب  هن  مدـناوخ ، هک  يزاـمن  نیا  ادـنوادخ ،
.يا هدومرف  رما  نآ  هب  ارم  هچنآ  شریذپ  دوب و  يرادرب 
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شریذپ اب  نکن و  تساوخزاب  اهنآ  رطاخ  هب  ارم  تسه ، شدوجـس  ای  عوکر  رد  یـصقن  ای  یلاکـشا  زامن ، نیا  رد  رگا  ادنوادخ ، سپ 
.نک تیانع  نم  رب  مشزرمآ ، نآ و 

: اعد تاقوا 

حبص و زامن  بیقعت  يارب  هفیحص ، نامه  زا  لقن  هب  نانجلا  حیتافم  رد  مالـسلا و  هیلع  یلع  ماما  ترـضح  هیولع  هفیحـص  رد  اعد  نیا 
.تسا هدش  شرافس  راگدرورپ  ترضح  دزن  زامن  یلوبق  يارب  اعد  نیا  .تسا  هدمآ  بجاو  ياه  زامن  همه 

: عبنم

.هکرتشم تابیقعت  یناغماد ، يوسوم  همجرت : نانجلا ، حیتافم  تایلک  یمق ، سابع  خیش 

: یبدا نتم 

نم حور  سفن و  شیالاپ  يارب  اهنت  يا ، هدومرف  رما  نادـب  ارم  هچنآ  تسین ؛ يزاـین  چـیه  نم  تداـبع  زاـمن و  هب  ار  وت  اراگدـنوادخ ،
.میامزایب ار  شیوخ  درخ  نآ ، هطساو  هب  ات  تسا 

.مدیسر ییاورماک  هب  نم  وت ، ندیتسرپ  زا  یتخومآ و  شتسرپ  ارم  هک  ار ؛ وت  میوگ  یم  ساپس  ایادخ 

کلم و رد  تلامج  یلجت  هب  مسق  ار  وت  .لاـمج  زا  ندرب  تذـل  تسا و  لاـمک  هب  ندیـسر  دوخ ، تربارب ، رد  يراـسکاخ  هک  نآ  يا 
.دربب یپ  تلالج  هوکش  هب  هک  زومایب  یلامک  ارم  توکلم ،

؟ هن ای  هدوب  تهاگشیپ  روخ  رد  ایآ  هک  مشیدنا  یم  مرب ، یم  نایاپ  هب  ار  مزامن  هاگره  اراگدرورپ ،

.ما هدربن  یباوث  تدابع ، جنر  زج  دشابن ؛ وت  یشوپ  مشچ  فطل و  رگا  ما و  هدرکن  ازسب  یتمدخ  هک  مبای  یمرد  دوخ  و 
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نم نابز  تسا و  راوشد  یـسب  وت ، نیتسار  ندوتـس  هک  شخبب ؛ ار  میاه  یتساک  تدوخ ، ینابرهم  هب  نانابرهم ، نیرت  نابرهم  يا  سپ 
! شخبب ار  ناوتان  ِنم  نیرتاناوت ! يا  .ناوتان  تشیاتس ، رد 

� � �

میحَّرلا ِنَمحَّرلا  ِهللا  ِمسب  ِِ

ٍرَفعَج َو ٍدَّمَحَم َو  ٍِیلَع َو  ِنیَـسُْحلا َو  ِنَسَْحلِاب َو  ًاماِما َو  یلَِعب  ًاـِیبَن َو  ِهلا   ٰ ِهیَلَع َو ُهللا  یَّلَـص  ٍدَّمَحُِمب  ًاـنید َو  ِمالـسِْإلِاب  ًاـّبَر َو  ِهللااـِب  ُتیـضَر 
.ُءَّرَبَتَا مِِهئآدْعَا  نِم  �ّیلََوتَا َو  مِِهب  ًًهَداق  ًهَداس َو  ًهَِّمئَا َو  مالسلا  ُمِهیَلَع  ِِحلاّصلا  ِفَلَْخلا  ِنَسَْحلا َو  ٍِیلَع َو  ٍدَّمَُحم َو  ٍِیلَع َو  �یسوم َو 

: دنک رارکت  ار  نآ  راب  هس  دناوخب و  همادا  رد  ار  اعد  نیا  سپس  و 

.ِهَرِخألا اینُّدلا َو  ِیف  َهافاعُْملا  َهِیفاْعلا َو  َوفَْعلا َو  َُکلَئسَا  ّینِا  َّمُهَّللَا 

: همجرت

نابرهم هدنیاشخب  دنوادخ  مان  هب 

نم و ربمایپ  داب _  شنادـناخ  وا و  رب  ادـخ  دورد  هک  دـمحم _  ترـضح  نم و  نید  مالـسا ، نم و  راگدرورپ  هللا ، هکنیا  زا  مدونـشخ 
حلاص و دنزرف  نسح و  یلع و  دـمحم و  یلع و  یـسوم و  رفعج و  دـمحم و  یلع و  نیـسح و  نسح و  نم و  ماما  مالـسلا ، هیلع  یلع 
زا مراد و  یتسود  ناشیا  هب  نم  دنتسه و  نم  ناربهر  نارورـس و  نایاوشیپ ، داب _  ناشیا  رب  دورد  هک  يدهم _  ترـضح  وا ، هتـسیاش 

.میوج یم  يرازیب  ناشنانمشد 

(: دوش رارکت  نآ  زا  دعب  راب  هس  دیاب  اعد  نیا  (و 

.مهاوخ یم  وت  زا  ترخآ  ایند و  رد  ار  شیاسآ  یتسردنت و  تشذگ ، ادنوادخ ،
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: اعد تاقوا 

.تسا هدش  شرافس  اهزامن  كرتشم  تابیقعت  يارب  مالسلا  اهیلع  ارهز  ترضح  تاحیبست  زا  سپ  اعد  نیا 

: عبنم

.زامن تابیقعت  نانجلا ، حیتافم  تایلک 

: یبدا نتم 

! يدیزگرب تا  یگدنب  هب  ارم  هکنیا  زا  یضار  وت ؛ زا  ما  یضار  نم ، راگدرورپ  يا  اراگدنوادخ !

؟ مشابن یضار  مناوت  یم  هنوگچ 

هیاـس رد  ارم  يدیـشخب و  یگدـنز  نم  هب  هک  ییوت  نیا  نم ، يـالوم  منزب ! مد  تیاـضر  زا  هک  متـسه  یک  نم  وت ، روـضح  رد  ًالـصا 
.یتشگ نومنهر  يدبا  تداعس  هب  هلآ ، هیلع و  هللا  یلص  دمحم  ترضح  شراوگرزب ، روآ  مایپ  گرزب  مالسا و  كاپ  نید  فراعم 

ارم هک  مدونشخ  مالسلا  هیلع  یضترم  یلع  ترضح  شراوگرزب ، نیشناج  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  وت  مظعا  ربمایپ  زا  نم  اراگدنوادخ !
.دنتخومآ نتسیز  سرد  نآرق _  وت _ ینامسآ  تاملک  فراعم  اب 

، مالـسلا هیلع  داجـس  ماما  زا  تداهـش ؛ قشع و  هوسا  مالـسلا ، هیلع  نیـسح  ماما  زا  تمارک ؛ رهم و  هرهـش  مالـسلا ، هیلع  نسح  ماما  زا 
ماما زا  تهاقف ؛ تمکح و  تیآ  مالسلا ، هیلع  قداص  ماما  زا  تیارد ؛ ملع و  رهظم  مالـسلا ، هیلع  رقاب  ماما  زا  تدابع ؛ شیاین و  هوکش 
رهظم مالـسلا ، هیلع  داوج  ماما  زا  تیاضر ؛ تزع و  بحاص  مالـسلا ، هیلع  اضر  ماـما  زا  تماقتـسا ؛ ربص و  هوسا  مالـسلا ، هیلع  مظاـک 

 _ نسح ماما  زا  تیاده ؛ رهم و  تیآ  مالسلا ، هیلع  يداه  ماما  زا  تواخس ؛ دوج و 
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دیما تمشح ، تراما و  بحاص  تلادع ، قشع و  هنییآ  تماما ، نیتسار  دنزرف  زا  تباجن و  تفارش و  هوسا  مالـسلا ،_  هیلع  يرکـسع 
، دندوبن نانآ  رگا  هک  مراد ؛ لماک  تیاضر  هعیش ، هوکشاب  نایاوشیپ  حلاص  فلخ  نامز ،[ ماما  ترـضح  نید ، نیرخآ  دامن  نیـسپاو ،

.درک یم  قرغ  دوخ  رد  تلاهج  یگریت  ار  ناهج 

.دوبن نتسیز  يارب  مه  يدیما  دوبن ، رون  نادنزرف  رون  وترپ  رگا 

! نک تیانع  تشذگ ، وفع و  حور و  شمارآ  سفن ، یتمالس  ترخآ ، ایند و  رد  ارم  ناراوگرزب ، نآ  رطاخ  هب  سپ 

� � �

میحَّرلا ِنمحَّرلا  ِهللا  ِمِسب 

.ٌطیُحم ٌنِطاب  ٌملِع  َکنِم  ٍِتماص  ِّلُِکل  َو  ٌدیتَع ، ٌباوَج  ٌرِضاح َو  ٌعمَس  َکنِم  ٍَهلَأسَم  ِّلُِکل  نَم  ای  َنیِلئاّسلا ، َِجئاوَح  ُِکلمی  نَم  ای 

.ِتاّماّتلا َِکتاِملَک  َو  ّدلا ،
�

ِِمئا َکِکُلم  َو  ِرِهاْقلا ، َِکناطلُس  َو  ِهَعِساْولا ، َِکتَمحَر  َو  ِهَلِضاْفلا ، َکیدایَا  َو  ِهَقِداّصلا ، َكِدیعاوَِمب  َُکلَئسَا 

َهِیفاْعلا یُنقُزَرت  امیف  ینِطْعَا  َو  ینقُزْرا ، ٍدَّمَُحم َو  ِل�ا  ٍدَّمَُحم َو  یلَع  ِّلَص  َنیـصاْعلا ، ُهیِـصعَم  ُهُّرُـضَت  َو ال  َنیعیطُْملا ، ُهَعاط  ُهُعَفنَت  نَم ال  اـی 
.َنیمِحا�ّرلا َمَحرَا  ای  َِکتَمحَِرب  َِکلضَف ، نِم 

: همجرت

نابرهم هدنیاشخب  دنوادخ  مان  هب 

ایهم یخـساپ  اونـش و  یـشوگ  تساوخرد ، ره  يارب  وت  فرط  زا  هک  یـسک  يا  تسوا ، راـیتخا  رد  نادـنمزاین  جـیاوح  هک  یـسک  يا 
.دراد دوجو  نآ  هب  هطاحا  وا و  نطاب  زا  یهاگآ  یتکاس ، ره  يارب  و  تسا ؛

تنطلـس بلاغ و  ییاورنامرف  هدرتسگ و  تمحر  دنمـشزرا و  ياه  تمعن  نیتسار و  ياـه  هدـعو  قح  هب  مهاوخ  یم  وت  زا  ادـنوادخ ،
.تلماک تاقولخم  هنادواج و 
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.دناسرن نایز  وا  هب  ناراکهانگ  هانگ  دهدن و  يدوس  ار  وا  ناگدننک ، تعاطا  يرب  نامرف  هک  یسک  يا 

يا تتمحر  ساـپ  هب  نـک ! تیاـنع  ـالب  زا  تیفاـع  ارم  يزور ، هارمه  نـک و  اـطع  يزور  ارم  تـسرف و  دورد  شنادـناخ  دـمحم و  رب 
.نانابرهم نیرت  نابرهم 

: اعد تاقوا 

.دیناوخب زامن  ره  زا  دعب  ار  اعد  نیا  يزور ، بلط  يارب  دومرف : ناشیا  هک  تسا  هدش  تیاور  مالسلا  هیلع  اضر  ترضح  زا 

: عبنم

ص 92. یناهفصا ، یمویق  داوج  همجرت : مالسلا ، هیلع  اضرلا  هفیحص 

: یبدا نتم 

دراد يزار  هچروم  ره  وت  عنص  اب 

دراد يزاس  هتخوس  ره  وت  قوش  اب 

نکم دیمون  لالجلاوذ  قلاخ  يا 

دراد يزاین  تهگرد  هب  هک  ار  نآ 

، اراگدرورپ

؟ هدنهد يزور  وت ، زج  تسیک 

؟ هدنیازف تمعن  وت ، زج  تسیک 

؟ تسوا تیانع  ورگ  رد  نایملاع  ناج  هتشر  هک  نآ  وت ، زج  تسیک 

! نآ یناوارف  زا  هن  دروآ ؛ یم  مک  ششخب  تیاهن  زا  هن  هک  يا  هدننیرفآ  وت ، زج  تسیک 

! ناسرب ییاطع  تناسحا ، هرفس  نارک  یب  زا  ار  ام  سپ  .تشادمشچ  نودب  دهد  یم  تساوخرد و  زا  شیپ  دشخب  یم 
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زامن یصاصتخا  تابیقعت  . 2

حبص ياهاعد  فلا )

حبص زامن  زا  سپ  اعد 

میحَّرلا ِنمحَّرلا  ِهللا  ِمِسب 

َتقَلَخ ام  َتقَلَخ َو  نَم  ِِرئاس  نِم  ٍقِراط ، ٍمِشاغ َو  لُک  ِرَـش  نِم  ُلَواُحی  ُلَواُطی َو ال  يذَّلا ال  ِعینَْملا ، َکِمامِذـِب  ًامِـصَتعُم  َمُهَّللَا  ُتحَبـصَا 
، ٍهّیِذَا یِلا  یل  ٍدِـصاق  ِّلُک  نِم  ًابِجَتُحم  َکِیبَن  ِتَیب  ِلـهَا  ِءـالَو  ٍهَِغباـس  ٍساـِبِلب  ٍفوُخَم  ِّلُـک  نِم  ٍهَّنُج  یف  ِقِطاـّنلاَو  ِِتماّـصلا  َکـِقلَخ  نِم 

.ًاِنقوم مِِهلبَِحب  ِکُّسَمَّتلاَو  مِهِّقَِحب  ِفاِرتعِْالا  یف  ِصالخِْالا  ٍنیصَح  ٍرادِِجب 

َتزَجَح ُمیظَع  ای  ِهیقَّتَا  اـم  ِّلُـک  ِّرَـش  نِم  مِِهب  َّمُهَّللَا  ینْذِـعَاَف  اُوبَناـج  نَم  ُِبناـُجا  اَولاو َو  نَم  ِیلاُوا  مِِهب  مِهیف َو  مُهَعَم َو  مَُهل َو  َّقَْحلا  َّنَا 
.َنورِصُبی مُهَف ال  مُهانیَشغَاَف  ادَس  مِهِفلَخ  نِم  ادَس َو  مِهیدیَا  ِنَیب  نِم  انلَعَج  ّانِا  ِضرَْالاَو ، ِتاوامَّسلا  ِعیدَِبب  یّنَع  َيِداعَْالا 

: همجرت

نابرهم هدنیاشخب  دنوادخ  مان  هب 

دزد ملاظ و  ره  رـش  زا  دوشن و  زواـجت  دـسرن و  نادـب  یتسد  هک  وت  دـنلب  ماـقم  هب  مدروآ  هاـنپ  هک  یلاـح  رد  مدرک  حبـص  ادـنوادخ ،
زا یظفاـحم  رد  شوـمخ ، اـیوگ و  زا  يا  هدـیرفآ  هچره  زا  يا و  هدوـمرف  قـلخ  هک  يرگید  تاـقولخم  رـش  زا  ینک و  مظفح  ینزهار 

رگنـس هب  دـنک ، مرازآ  دـصق  هکره  زا  مناشوپب  ار  دوخ  .تربمغیپ و  تیب  لها  تیالو  زا  هتفاـب  یـسابل  اـب  دـشاب ؛ كانـسرت  هک  هچره 
رد اهنآ و  اب  تیب و  لها  ِنآ  زا  قح  مراد  نیقی  هک  یلاح  رد  ناشتبحم  هتـشر  هب  ندز  گنچ  ناشیا و  قح  هب  رارقا  اب  صـالخا  مکحم 

.تسا نانآ  ببس  هب  ناشیا و  نایم 

تاقوا ياه  شیاین  هعومجم   : توکلم ات  شیاین  www.Ghaemiyeh.comزا  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 108زکرم  هحفص 31 

http://www.ghaemiyeh.com


ص:23

.میوج یم  يرود  دنیوجب ، يرود  هچره  زا  مراد و  یم  تسود  دنراد ، تسود  اهنآ  ار  هکره  سپ 

! هد هانپ  مسرت ، یم  نآ  زا  هچره  رش  زا  ارم  ناشیا  تمرح  هب  اهلاراب ، سپ 

ام يدومرف : هک  ارچ  متخاس ؛ رود  دوخ  زا  تسا ، نیمز  نامسآ و  هدننیرفآ  هک  ییادخ  هطـساو  هب  ار  منانمـشد  نم  گرزب ، يادخ  يا 
.دننیب یمن  هک  میدنکفا  اهنآ  رب  هدرپ  میداد و  رارق  نامیا  لها  نانمشد  رب  رس ، تشپ  زا  يّدس  ور و  شیپ  رد  مکحم  يّدس 

: اعد تاقوا 

ترـضح ياـعد  نیا  هک  هدـش  هتفگ  .دوـش  یم  هدـناوخ  حبـص  زاـمن  زا  سپ  یلو  تسا ، ماـش  حبـص و  تاـقوا  صوـصخم  اـعد  نـیا 
.تسا تیبملا  هلیل  رد  مالسلا  هیلع  یلع  نینمؤملاریما 

: عبنم

.حبص زامن  زا  دعب  ياعد  نانجلا ، حیتافم  تایلک 

: یبدا نتم 

؛ اراگدرورپ

: مناوخ یم  ار  وت  دنلب  ياه  مان  اب 

! ربکا هللا 

! نیمز نامسآ و  رد  تمان  داب  دنلب 

! نم لد  نابز و  رب  تدای  داب  هوکشب  دنلب و 

.دوب دهاوخن  نیشن  لد  زگره  نم  زامن  دشابن ، وت  فطل  رگا  هک  يزاس ؛ هدامآ  تتدابع  يارب  ارم  ات  مناوخ ، یم  ار  وت  اراگدرورپ ،

! هاج تزع و  بحاص  يا  دیجمت ؛ ره  زا  رتالاو  رتالاب و  يا  فیصوت ؛ ره  زا  رترب  يا  مناوخ ، یم  ار  وت 
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يا تماـن ، داـب  هدوتـس  .یتـسه  راـگدرورپ  نیرت  هناـگی  هک  يا ! هناـگی  .يا  هناـگی  دوـخ  تاذ  رد  هک  تسین ؛ وـت  زج  يراگدـنوادخ 
تـسوت تسد  رد  اهراک  مامت  هتـشررس  یتوکلم ، کلم و  بحاص  تسوت ؛ زا  یتسین  یتسه و  ساسا  هک  اتمه ، یب  ياتکی  راگدیرفآ 

.ییاناوت روما  مامت  رب  و 

! رتشیب مناوت  میوج ، یم  ددم  وت  زا  یتقو  دوش و  یم  شیب  ما  یگدوسآ  منک ، یم  لکوت  وت  هب  یتقو 

؟ ییوت نم  هدنراد  هاگن  یتقو  مهد  هار  لد  هب  سرت  راگزور ، ياهالب  زا  هنوگچ  نم ، تئرج  مامت  يا 

؟ دناسرب بیسآ  نم  هب  دناوت  یم  یسک  هنوگچ  دشابن ، وت  ریدقت  اضق و  رگا 

! رب رد  وت  دیما  غارچلچ  متسه و  نم  بش ، ره  رس و  رب  وت  تیانع  رتچ  متسه و  نم  زور  ره 

! مدزاس ایند  ياه  بیرف  راتفرگ  سفن  دناوخب و  دوخ  هب  ارم  لهج  زور ، نآ  هک  مشاب  هتشاد  همهاو  يزور  زا  دیاب 

ناماما هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  مظعا  ربمایپ  تداعـس ، يوس  هب  اـم  ییاـمنهار  يارب  هک  ار  تنیرفآ  ماـن  ماـن  ساپـس  دورد و  ادـنوادخ ،
.نانآ هوکشب  ناتسآ  راوازس  دورد ، تسوت و  هاگرد  نایاش  ساپس ، .يدیرفآ  ار  مالسلا  هیلع  مظعم 

� � �

ماش حبص و  ماگنه  ياعد 

ِمیِحَّرلا ِنمحَّرلا  ِهللا  ِمِسب 

.ِمیظَْعلا یِّلَْعلا  ِهللاِاب  اَِّلا  َهَُّوق  َلْوَح َو ال  ِمیِحَّرلا َو ال  ِنمحَّرلا  ِهللا  ِمِسِب 

: همجرت

نابرهم هدنیاشخب  دنوادخ  مان  هب 
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.دشاب هتسباو  گرزب  هبترمالاو  راگدرورپ  تردق  هب  هکنآ  رگم  تسین  ییورین  چیه  نابرهم و  هدنیاشخب  راگدرورپ  مان  هب 

: عبنم

ص 79. ینامرک ، یثایغ  اضردمحم  همجرت : مالسلا ، هیلع  مظاک  یسوم  ماما  هفیحص 

� � �

حبص زامن  زا  سپ  ياعد 

میحَّرلا نمحَّرلا  ِهللا  ِمِسب 

ینید یف  َهَریـصَْبلاَو  يرََـصب  یف  َرّونلا  ِلَعجاَو  ٍدَّمَُحم  ِلآ  ٍدَّمَُحم َو  یلَع  ُهللا  ِّلَـص  َکـیَلَع  ٍدَّمَُحم  ِلآ  ٍدَّمَُحم َو  ِّقَِحب  َُکلَئـسَا  ّینِا  ََمُهَّللَا 
.ینَتیَقبَا ام  ًاَدبَا  ََکل  َرکُّشلاَو  یقْزِر  یف  َهَعَّسلاَو  یسفَن  یف  مالسلاَو َه  یلَمَع  یف  َصالخِْالاَو  یبلَق  یف  َنیقیلاَو 

: همجرت

نابرهم هدنیاشخب  دنوادخ  مان  هب 

هیلع هللا  یلص  دمحم  لآ  دمحم و  رب  دنراد ، وت  رب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  دمحم  لآ  دمحم و  هک  یقح  نآ  هب  مهاوخ  یم  وت  زا  ایادخ ،
ار صالخا  ملد و  رد  ار  لماک  نیقی  منید و  رد  ار  تفرعم  تریـصب و  ما و  هدـید  رد  ار  ییانـشور  یهدـب  رارق  و  یتسرف ؛ دورد  هلآ  و 

.ما هدنز  هک  ینامز  ات  ار  مئاد  يرازگرکش  مقزر و  رد  ار  تعسو  مسفن و  رد  ار  یتمالس  لمع و  رد 

: اعد تاقوا 

زامن زا  سپ  مشچ ، درد  عفر  يارب  نینچمه  ترخآ و  ایند و  يارب  اعد ، نیا  هک  تسا  هدـش  تیاور  مالـسلا  هیلع  قداـص  ترـضح  زا 
.دوش هدناوخ  برغم  حبص و 

: عبنم

.برغم حبص و  زامن  زا  دعب  ياعد  نانجلا ، حیتافم  تایلک 

� � �
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حبص ياعد 

میحَّرلا ِنمحَّرلا  ِهللا  ِمِسب 

یب ِلبقَتـساَو  يدـنِع ، ًهَمالَـس  ِلَـضفَا َو  �یِلا  یندُدْراَو  یتَربَـع ، مَحْراَو  یتَرثَـع ، ینِلقَا  َو  یجَرَف ، لِّجَع  ِِهل�ا َو  ٍدَّمَُحم َو  �یلَع  ِّلَـصَف  َّمُهَّللَا 
یَنفَی نَا  َلبَق  َِکَتلاِقتْـساَو  َكِرافِغتْـسا  یَلَع  یّنِعَا  یندِّهَم َو  َو  ینید ، یف  ًهَِذفان  ًهَرظَن  َو  ینَدـَب ، یف  ًهَِلماش  ًهَمالَـس  َو  یمَقَـس ، نِم  ًهَّحِص 

�یلَع َو  ِِهتَّلَز ، ِطارِّصلا َو  یَلَع  َو  ِِهتَّفِخ ، ِنازیْملا َو  یَلَع  َو  ِِهتَشحَو ، ِربَْقلا َو  یَلَع  َو  ِِهَتبرُک ، ِتْوَْملا َو  یَلَع  یّنِعَا  َو  ُلَمَْعلا ، َعِطَقنَی  َو  ُلَجَْالا ،
.ِِهتَعْوَر ِهَمایِْقلا َو  َمْوَی 

ُّبَّرلا َتنَا  َکَّنِا  ینَتمَّهَف ، ینَتمَّلَع َو  اّمِم  ِحـِلاّصلا  َلامِعتْـساَو  يرََـصب ، یعمَـس َو  یف  ًهَُّوق  َو  ِلَجَْالا ، ِعاطِْقنا  َلبَق  ِلَمَْعلا  َحاَجن  َُکلَئـسَا  َو 
ِمارکِْالاَو ِلالَْجلااَذ  ای  ُناّنَم ، ای  ُناّنَح ، ای  انَنَیب ، ام  َناّتَش  َو  ُلیلَّذلا ، ُدبَْعلا  اَنَا  ُلیلَْجلا َو 

.َنیرِهاّطلا ِِهتَرتِع  ِِهل�ا َو  ٍدَّمَُحم َو  انَّبَر  َکَیِلا  اِنِلئاسَو  ُبَرقَا  َوُه  انَتمَّهَف َو  ِِهب  نَم  �یلَع  ِّلَص  َو 

: همجرت

نابرهم هدنیاشخب  دنوادخ  مان  هب 

محر مکشا  رب  رذگرد و  مشزغل  زا  امرف و  تیانع  مراک  رد  یـشیاشگ  رتدوز ، هچره  تسرف و  دورد  شنادناخ  دمحم و  رب  ادنوادخ ،
نک و هدامآ  ارم  منید و  رد  يوق  دـید  هد و  مندـب  رد  ریگارف  یتسردـنت  يرامیب و  زا  نک  متمالـس  نادرگزاب و  تلیـضف  هب  ارم  نک و 

ياه یتخـس  گرم و  رد  ارم  نک  يرای  سپ  .لمع  نایاپ  گرم و  زا  لبق  نم ، رب  هانگ  نتفرگ  هدـیدان  یهاوخ و  شزرمآ  رب  هد  يرای 
.نآ تبیه  تمایق و  زور  رد  نآ و  شزغل  طارص و  رد  نآ و  یکبس  لامعا و  هب  یگدیسر  ماگنه  نآ و  تشحو  ربق و  رد  نآ و 

لمع و  ما ) ییانیب  ییاونـش و   ) ممـشچ شوگ و  رد  ییاناوت  مرمع و  نایاپ  زا  لـبق  ار  لـمع  رد  تیقفوم  مهاوخ  یم  وت  زا  ایادـخ )  ) و
هدنب نم ، هوکشاب و  راگدرورپ  وت ، هک  یتسار  هب  .يا  هدنامهف  هتخومآ و  نم  هب  هچنآ  زا  کین 
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.تمارک بحاص  هوکشاب و  يا  نیرت ، هدنیاشخب  يا  نابرهم ، يا  تسا ، دایز  رایسب  هچ  ود  نیا  قرف  متسه و  يراوخ  لیلذ و 

نادناخ دمحم و  وا  و  تسوت ؛ دزن  ام  هلیـسو  نیرت  کیدزن  وا  یتخومآ و  ار  ام  وا  هلیـسو  هب  هک  یـسک  رب  تسرف  دورد  اراگدرورپ  و 
.دنتسه وا  كاپ 

: اعد تاقوا 

.تسا حبص  ماگنه  هب  مالسلا  هیلع  يداه  ماما  ترضح  ياعد  ینایاپ _  لصف  زا _  یشخب  اعد ، نیا 

: عبنم

ص 68. یناهفصا ، یمویق  داوج  همجرت : مالسلا ، هیلع  يداه  ماما  هفیحص 

� � �

حبص زامن  زا  سپ  ياعد 

میحَّرلا ِنمحَّرلا  ِهللا  ِمِسب 

َکَناحبُس َتنَا  ّاِلا  َهِلا  ال  اورَکَم ، ام  ِتائیَس  ُهللا  ُهیقَوَف  ِدابِعلِاب ، ٌریَصب  َهللا  َّنِا  ِهللا  َیِلا  يرمَا  ُضِّوَُفا  َو  ِِهل�ا ، ٍدَّمَُحم َو  یلَع  ُهللا  یَّلَصَو  ِهللا  ِمِسب 
ِهللا َو َنِم  ٍهَمِعِنب  اوبَلَقناَف  ُلیکَْولا ، َمِعن  ُهللا َو  اَُنبسَح  َنینِمْؤُْملا ، یِجُنن  َِکل�ذَک  َو  ِّمَْغلا ، َنِم  ُهانیََّجن  َو  َُهل ، انبَجَتساَف  َنیِملاّظلا ، َنِم  ُتنُک  ّینِا 

.ٌءوس مُهسَسمی  َمل  ٍلضَف 

ُِقلاْخلا َِیبسَح  َنیبوبرَْملا ، َنِم  ُّبَّرلا  َِیبسَح  ُساّنلا ، َهِرَک  نِا  ُهللاَءاشام َو  ُسانلاَءاشام ، ُهللاَءاشام ال  ِهللاِاب ، ّاِلا  َهَُّوق  َلْوَح َو ال  ـال  ُهللاَءاـش  اـم 
.َنیَملاْعلا ُّبَر  ُهللا  ِیبسَح  َنیقوزرَْملا ، َنِم  ُقِزا�ّرلا  َِیبسَح  َنیقولخَْملا ، َنِم 

َو ُتلَّکََوت ، ِهیَلَع  َوُه ، ّاِلا  َهِلا  ُهللا ال  َِیبسَح  یبسَح ، لَزی  َمل  ُتنُک  ذُم  َناک  نَم  یبسَح  یبسَح ، لَزی  َمل  نَم  یبسَح  یبسَح ، َوُه  نَم  یبسَح 
.ِمیظَْعلا ِشرَْعلا  ُّبَر  َوُه 
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: همجرت

نابرهم هدنیاشخب  دنوادخ  مان  هب 

شناگدنب لاح  هب  وا  هک  یتسرد  هب  .مراپس  یم  دنوادخ  هب  ار  مروما  مامت  نم  و  داب ، شنادناخ  دمحم و  رب  وا  دورد  دنوادخ و  مان  هب 
.تساناد

هزنم و كاپ و  ییوت  و  تسین ، وت  زج  يدوبعم  .تشاد  ناما  رد  ناراک ) بیرف   ) تشز ياه  هلیح  رکم و  زا  ار  نم )  ) وا دـنوادخ ، سپ 
تاجن ار  ناگدـنروآ  نامیا  هنوگ ، نیا  و  میداد ؛ تاجن  مغ  زا  ار  وا  میدرک و  باجتـسم  ار  شیاـعد  سپ  .متـسه  ناراـکهانگ  زا  نم 

.دنتشگزاب دیسرن ، اهنآ  هب  يدب  رگید  هک  ینوزف  ادخ و  تمعن  اب  سپ  .تسا  لیکو  نیرتهب  وا  تسا و  سب  ار  ام  ادخ  .میهد  یم 

.ادخ هلیسو  هب  رگم  تسین  ییورین  شبنج و  دهاوخ ، ادخ  هچنآ 

.دنراد شوخان  مدرم  هچرگا  دوش ، یم  دهاوخ ، ادخ  هچنآ  دنهاوخ ؛ مدرم  هچنآ  هن  دوش ، یم  دهاوخ ، ادخ  هچنآ 

زا هد  يزور  ارم  تسا  سب  .ناگدـیرفآ  زا  راگدـیرفآ  ارم  تسا  سب  .هدـش  هدـیرورپ  ناگدـنب )  ) ناـیم زا  راـگدرورپ ، ارم  تسا  سب 
.تسا سب  ارم  هشیمه  هک  نآ  ارم  تسا  سب  .تسا  سب  وا  هـک  نآ  ارم  تـسا  سب  .ناـیناهج  راـگدرورپ  تـسا  سب  .ناراوـخ  يزور 

راـگدرورپ تسوا  منک و  لـکوت  وا  رب  .تسین  وا  زج  يدوبعم  .ادـخ  ارم  تسا  سب  .هدوب  مسب  مدوـب ، یتـقو  زا  هک  نآ  ارم  تسا  سب 
.تمظعاب شرع 

: اعد تاقوا 

هدمآ حبص  زامن  بیقعت  رد  نانجلا ، حیتافم  رد  نینچمه  مالـسلا و  هیلع  اضّرلا  هفیحـص  رد  مالـسلا  هیلع  اضر  ماما  زا  لقن  هب  اعد  نیا 
.تسا رثؤم  زین  يزور  شیازفا  يارب  هدرک و  شرافس  نامز [ ماما  ترضح  هک  تسا  ییاهاعد  زا  نینچمه  .تسا 

: عبنم

ص 95. مالسلا ، هیلع  اضرلا  هفیحص  . 1
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.حبص زامن  ياعد  نانجلا ، حیتافم  تایلک  . 2

: یبدا نتم 

! ادنوادخ

.وا رهطم  نادناخ  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  دمحم  ترضح  رب  وت ، دورد  اب  منک و  یم  زاغآ  وت  مان  اب 

! اراگدرورپ

.یهاگآ هرامه  تناگدنب ، لاح  زا  هک  مراپس  یم  وت  هب  ار  میاهراک  مامت 

.دزیگنا یمرب  ار  نانمشد  رکم  هک  یهانگ  ره  زا  ار  ام  ینک  یم  ظفح  هک  ییوت  ادنوادخ ،

! اناوت نیرتاناوت  يا  یهّزنم ، كاپ و  هک  ییوت  تسین و  ییادخ  تیاتکی ، تاذ  زج  انامه ،

.راکمتس شیوخ ، سفن  رب  منم  و 

یفاک ار  ام  وت  تایانع  اهنت ، .نانمؤم  هلمج  هدـنهد  تاجن  يا  شخب  تاجن  اـه  مغ  ياـیرد  زا  ارم  نادرگ و  باجتـسم  ار  میاـعد  سپ 
.یتسه تناگدنب  يارب  لیکو  نیرتهب  هک  وت ، تسا ؛

.دنربن جنر  يراومهان  چیه  زا  دنوش ، رادروخرب  وت  ناسحا  لضف و  زا  ناگدنب  رگا  هک  ینانچ  وت  ایادخ ،

، یهاوخب وت  هچنآ  ره  اراگدرورپ  تسین _  وت  ییاناوت  تردق و  زا  رتالاب  یتردق  چـیه  دوشب _  یهاوخب ، هچنآ  تسوت ، راوازـس  اهنت 
.دنهاوخ یم  مدرم  هچنآ  هن  دوش ؛ یم 

.نارگید هجوت  هن  تسا ، یفاک  میارب  وت ، تایانع  اهنت  ایادخ ،

.ناگدش قلخ  زا  نم ، يرای  رد  يرتاناوت  هک  ییوت  ینم و  قلاخ  وت  اهنت  یهلا ،
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.تهاگرد ناراوخ  يزور  هن ، یهد  یم  ما  يزور  هک  یتسه  وت  نیا  ایادخ ،

.دنریذپان نایاپ  تیاهاطع  ناگناگیب و  زا  ینک  یم  تیافک »  » ارم هک  ییوت  نایناهج ، راگدرورپ  ییوت 

.تسا یفاک  ارم  تا  یلازیال  دوجو  اهنت  دبا و  ماش  ات  لزا  زور  زا  يا ؛ هتفرگ  ارم  ياه  تسد  هک  ییوت  اراگدرورپ !

هدرک لکوت  وت  رب  هشیمه  نم  تسین ، يراگدیرفآ  وت  زج  هک  ییادـخ  يا  نم ؛ ياتکی  راگدرورپ  يا  تا ؛ يریگتـسد  ارم  تسا  یفاک 
.ما هدرپس  وت  تیافکاب  ياه  تسد  هب  دیما  هتشر  ما و 

دیما يراگتسر ، دیما  یشاب و  نابیتشپ  روای و  ارم  زیگنا ، لد  حبـص  نیا  رد  هک  تهوکـشاب  شرع  هب  مسق  ار  وت  دنمناوت ! رداق  يا  هآ ،
هـشیمه ات  يزرون  غیرد  تنامیااب ، ناگدنب  رگید  نم و  زا  ار  تناوضر  تشهب  رد  ندیمرآ  دیما  شمارآ و  شیاسآ و  دـیما  يزورهب ،

! میریگ رارق  تترضح  تمحر  لومشم  ناسحا ، زا  زیربل 

� � �

رهظ ياهاعد  ب )

رهظ زامن  زا  سپ  ياعد 

میحَّرلا ِنمحَّرلا  ِهللا  ِمِسب 

.َنیَملاْعلا ِّبَر  ِهَِّلل  ُدمَْحلا  ُمیرَْکلا  ِشرَْعلا  ُّبَر  ُهللا  اَِّلا  َهِلا  ُمیلَْحلا آل  ُمیظَْعلا  ُهللا  اَِّلا  َهِلا  آل 

.ٍمِثا ِّلُک  نِم  مالسلاَو َه  ٍِّرب  ِّلُک  نِم  َهَمینَْغلا  َِکتَرِفغَم َو  َِمئازَع  َِکتَمحَر َو  ِتابِجوم  َُکلَئسَا  ّینِا  َّمُهَّللَا 

ُهَتنَما َو ال  ٰ ّاِلا ًافْوَخ  ُهَتطََسب َو ال  ّاِلا  ًاقزِر  ُهَترَتَس َو ال  ّاِلا  ًابیَع  ُهَتیَفَـش َو ال  ّاِلا  ًامقُـس  ُهَتجَّرَف َو ال  ّاِلا  ًاَّمَه  ُهَترَفَغ َو ال  ّاِلا  ًابنَذ  یل  عَدَت  َّمُهَّللَا ال 
ُهَتفَرَص ّاِلا  ًءوس 
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1 .َنیَملاْعلا َّبَر  َنیما  ، ٰ َنیمِحاَّرلا َمَحرَا  ای  اهَتیَضَق ، ّاِلا  ٌحالَص  اهیف  َِیلَو  ًاضِر  ََکل  َیِه  ًهَجاح  َو ال 

: همجرت

نابرهم هدنیاشخب  دنوادخ  مان  هب 

شیاتـس ساپـس و  گرتـس و  شرع  راـگدرورپ  دـنوادخ ، زج  يدوبعم ، تسین  .راـبدرب  گرزب  دـنوادخ  زج  تسین  يدوـبعم  اـنامه ،
.تسا نایناهج  راگدرورپ  دنوادخ ، صوصخم 

.هانگ ره  زا  یتمالس  یکین و  ره  زا  يا  هرهب  تسوت و  ترفغم  یمتح  لیاسو  تمحر و  هیام  هچنآ  مناهاوخ  وت  زا  ایادخ 

هکنیا زج  ار ، یـضرم  و  ینک ؛ شفرطرب  هکنیا  رگم  ار ، یهودـنا  چـیه  ینک و  وـفع  هکنیا  رگم  ار ، یهاـنگ  راذـگم  نم  رب  ادـنوادخ ،
؛ يزاس شنمیا  هک  ار ، یتشهد  هن  و  ینک ؛ شناوارف  هکنیا  رگم  ار ، یقزر  چیه  و  یناشوپب ؛ هکنیا  زج  ار ، یبیع  چیه  و  یهد ؛ شیافش 

هکنآ زج  تسا ، نآ  رد  نم  حالـص  وت و  يدونـشخ  اضر و  هک  یتجاح  چیه  و  ینادرگ ؛ شلََدب  یبوخ  هب  هکنیا  رگم  ار ، يدب  چیه  و 
.نایناهج راگدرورپ  يا  يامرف  تباجا  سپ  نانابرهم ، نیرت  نابرهم  يا  ینادرگ ؛ هدروآرب 

� � �

: دوش یم  هدناوخ  اعد  نیا  سپس 

.ُدَوجَا َتنَاَف  یلُخب  َماد  نِا  ُرَبکَا َو  َتنَاَف  یطیرفَت  َُربَک  نِا  ُمَظعَا َو  َتنَاَف  یبونُذ  تَمُظَع  نِا  َّمُهَّللَا 

.َكِدوج ِلضَِفب  یلُخب  عَْمقا  َکِمَرَک َو  ِرِهاِظب  یطیرفَت  َریثَک  َكِوفَع َو  ِمیظَِعب  یبونُذ  َمیظَع  یلرِفْغا  َّمُهَّللَا 

.َکَیِلا ُبوتَا  َكُرِفغَتسَا َو  َتنَا  ّاِلا  َهِلا  آل  َکنِمَف ، ٍهَمِعن  نِم  اِنب  ام  َّمُهَّللَا 
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: همجرت

رگا و  يرت ؛ گرزب  وت  مه  زاب  تسا ، دایز  ما  یهاتوک  رگا  و  ییاهنآ ؛ زا  رت  گرزب  وت  سپ  تسا ، گرزب  نم  ناهانگ  رگا  ادنوادخ ،
.يرت یخس  وت  سپ  تسا ، یمئاد  ملخب 

نک هشیر  ار  ملخب  رذـگرد و  تراکـشآ  تمارک  هب  ار  ما  یهاتوک  يدایز  شخبب و  توفع  یگرزب  هب  ار  مهاـنگ  یگرزب  ادـنوادخ ،
.تششخب يدایز  هب  زاس 

.منک یم  هبوت  وت  يوس  هب  وت و  زا  مبلط  یم  شزرمآ  .يدوبعم  تسین  وت  زج  تسوت ؛ زا  مراد ، یتمعن  ره  ایادخ ،

: عبنم

صص 29 و 30. نانجلا ، حیتافم  تایلک 

: یبدا نتم 

.يا هتسناد  اه  تمعن  نآ  هتسیاش  ارم  يا و  هداد  هک  ییاه  تمعن  رطاخ  هب  میوگ  یم  ساپس  ار  وت  ایادخ ،

.دیجنس یهاوخ  نآ  اب  ارم  تفرعم  تعاضب  داد و  یهاوخ  هک  ییاه  تمعن  رطاخ  هب  میوگ  یم  ساپس  ار  وت  ایادخ ،

.تسا هدوبن  نآ  رد  محالص  هک  ییاه  تمعن  زا  تیمورحم  رطاخ  هب  میوگ  یم  ساپس  ار  وت 

! اتمه یب  زاون  هدنب  يا 

ییوت هدنیاشگرد  هک  يرد  ياشگب  ییوت  هدنیامن  هر  هک  یهر  يامنب 

ییوت هدنیادز  لد  گنز  هک  يادزب  نم  لد  رود  تفرگ  نامغ  راگنز 
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هنوگچ دراد ؛ وت  ياه  تسد  هب  هاگن  دشیدنا و  یم  وت  هب  یلولـس » کت  ، » نیرت کچوک  سونایقا ؛ نیرت  گرزب  لد  رد  یتقو  ایادخ ،
؟ مشاب هتشادن  تششخب  یناوارف  هب  دیما  مشیدنین و  وت  هب  نم 

ییاتسیا و مامت  اب  نم  هنوگچ  دنام ؛ یم  ّقلعم  دیاشگ و  یم  رپ  هنارک  یب  نامسآ  رد  وت _  دیما  هب  کچوک _  يا  هدنرپ  یتقو  ایادخ ،
؟ منکن نانیمطا  ساسحا  یگدنز  رد  نوکُس ،

یگدنز و يادرف  زا  نم  هنوگچ  دیاشگ ؛ یم  هار  اه  سونایقا  کیرات  يافرژ  رد  وت _  هب  دیما  اب  کچوک _  یهام  نآ  یتقو ، ایادـخ ،
؟ منک تشحو  شیاه  یتخس 

.يدومرف منومنهر  یهاگآ ، ییانشور  هب  تلاهج ، یهایس  زا  هک  منک  یم  رکش  ار  وت  ایادخ ،

.یتفگ خساپ  دوخ  ربص  اب  ار  میاه  تراسج  يدرکن و  مشومارف  میاه ؛ یساپسان  مامت  اب  هک  منک  یم  رکش  ار  وت  ایادخ ،

! یتّنم چیه  نودب  يداد  ما  يزور 

! یتشادمشچ چیه  نودب  يدرک  ما  يرای  اه ، یتخس  رد 

.موش یم  سفن  ياوه  رد  قرغ  منک و  یم  تشومارف  لهج  يور  زا  هک  ینامز  یتح  دوب ، یهاوخ  یتسه و  يدوب و  نم  اب 

دنیشن یم  رهظ  ریرـس  رب  زور  هک  ماگنه  نآ  اه ، تشد  اه و  هوک  اهایرد ، اهدور و  ناهایگ ، اه و  لگ  راگدرورپ  يا  تمان  داب  هدوتس 
.نایمدآ ناگتشرف و  حیبست  يادص  دیآ ؛ یم  ریبکت  يادص  اه  هتسدلگ  زا  و 

كاپ نادناخ  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  یفطـصم  دمحم  ام _  رب  تترـضح  ّصاخ  تمحر  ناکاپ _  ربمایپ  رب  تسرف  دورد  اراگدرورپ ،
! شا هدیزگرب  و 

تاقوا ياه  شیاین  هعومجم   : توکلم ات  شیاین  www.Ghaemiyeh.comزا  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 108زکرم  هحفص 42 

http://www.ghaemiyeh.com


ص:34

.زومایب تیاه  تمعن  زا  يدنم  ساپس  شیاین و  تفرعم  ار ، ساپسان  ِنادان و  هدنب  نیا  ارم ، و 
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رصع ياهاعد  ج )

رصع زامن  زا  سپ  ياعد 

میحَّرلا ِنمحَّرلا  ِهللا  ِمِسب 

.ِمارکِْإلا ِلالَْجلاوذ َو  ُمیحَّرلا  ُنمحَّرلا  ُمّویَْقلا  ُّیَْحلا  َوُه  ّاِلا  َهِلا  يذَّلا آل  َهللا  ُرِفغَتسَا 

ًاتْوَم َو ال ًاّرَـض َو ال  ًاعفَن َو ال  ِهِسفَِنل  ُِکلمی  ٍریجَتـسُم ال  ٍنیکَتـسُم  ٍنیکـسِم  ٍِسئآب  ٍریقَف  ٍعِضاخ  ٍلـیلَذ  ٍدـبَع  ََهبَْوت  ِّیَلَع  َبوتَی  نَا  ُُهلَئـسَا  َو 
.ًاروُشن ُهویَح َو ال 

: همجرت

نابرهم هدنیاشخب  دنوادخ  مان  هب 

.يراوگرزب لالج و  بحاص  نابرهم ، هدنشخب و  هدنیاپ ، هدنز و  تسوا  تسین ؛ يدوبعم  وا  زج  هک  يدنوادخ  زا  مبلط  یم  شزرمآ 

هک يا  هدنهانپ  هدنامرد ؛ نیکـسم و  ناشیرپ و  دنمزاین  نتورف ؛ راوخ و  لیلذ و  يا  هدـنب  هبوت  ار ؛ ما  هبوت  دریذـپب  هک  وا  زا  مناهاوخ  و 
.درادن يزیخاتسر  یگدنز و  گرم و  نایز و  دوس و  چیه  دوخ  زا 
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: دوش یم  هدناوخ  اعد  نیا  سپس 

.ُعَمسی ٍءآعُد ال  نِم  ُعَفُرت َو  ٍهالَص ال  نِم  ُعَفنی َو  ٍملِع ال  نِم  ُعَشخی َو  ٍبلَق ال  نِم  ُعَبشَت َو  ٍسفَن ال  نِم  َِکبُذوعَا  ّینِا  َّمُهَّللَا 

.ِهَّدِّشلا َدَعب  َءآخَّرلا  ِبرَْکلا َو  َدَعب  َجَرَْفلاَو  ِرسُْعلا  َدَعب  َرُسیلا  َُکلَئسَا  ّینِا  َّمُهَّللَا 

.َکَیِلا ُبوتَا  َكُرِفغَتسَا َو  َتنَا  ّاِلا  َهِلا  َکنِمَف آل  ٍهَمِعن  نِم  اِنب  ام  ََمُهَّللَا 
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: همجرت

زا دشخبن و  يدوس  هک  یـشناد  زا  درادن و  عوشخ  هک  یبلق  زا  درادن و  يریـس  شهاوخ ) زا   ) هک یـسفن  زا  مرب  یم  هانپ  وت  هب  ایادـخ ،
.دوشن هدینش  هک  ییاعد  زا  دریگن و  جوا  هک  يزامن 

.يراتفرگ زا  سپ  ار  یگدوسآ  تّقشم و  جنر و  زا  سپ  ار  شیاشگ  یتخس و  زا  سپ  ار  یناسآ  مهاوخ  یم  وت  زا  ایادخ ،

.مدرگ یمزاب  تیوس  هب  وت و  زا  مبلط  یم  شزرمآ  .تسین  يدوبعم  وت  زج  هک  تسوت  بناج  زا  میراد ، تمعن  هچنآ  ادنوادخ ،

: اعد تاقوا 

.تسا هدش  شرافس  رصع  رهظ و  زامن  بیقعت  رد  نانجلا  حیتافم  زا  لقن  هب  اهاعد  نیا 

 : عبنم

صص 29 و 30. نانجلا ، حیتافم  تایلک 

: یبدا نتم 

! داب هدوتس  تمان  نامسآ ، نیمز و  راگدرورپ  يا  ادنوادخ ،

.دنک یم  هیده  نامدرم  هب  ار  زور  نیرت  يدیشروخ  باتفآ ، دسر و  یم  لامک  هب  زور  هک  ماگنه  نآ  داب  هدوتس  تمان 

دنیشن یم  رهظ  ریرـس  رب  زور  هک  ماگنه  نآ  اه ، تشد  اه و  هوک  اهایرد ، اهدور و  ناهایگ ، اه و  لگ  راگدرورپ  يا  تمان  داب  هدوتس 
.نایمدآ ناگتشرف و  حیبست  يادص  دیآ ؛ یم  ریبکت  يادص  اه  هتسدلگ  زا  و 

ییاهریخ و مامت  زاس  ببس  هک  رادب  نامرود  اه ، سفن  رش  زا  ریگب و  دوخ  هانپ  رد  دنسپ ، لد  زور  نیا  رد  ار  ام  تا ، یمان  مان  هب  سپ 
.دیشیدنا دهاوخن  ریخ  هب  زج  دشیدنا ، وت  هب  هک  ره 
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يا تتمحر ، فطل و  هب  زاس ، هدـنکآ  تکرب  زا  اهزور  یمامت  رد  ار  ناـم  یگدـنز  هد و  رارق  تتیاـضر  ریـسم  رد  ار  ناـمیاه  شـالت 
! نانابرهم نیرت  نابرهم 
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برغم زامن  زا  شیپ  ياعد 

میحَّرلا ِنمحَّرلا  ِهللا  ِمِسب 

َکَّنِا َّیَلَع ، َبوتَت  نَا  َِکتَِکئالم  ِحـیبسَت  َِکتاعُد و  ِتاوصَا  َِکتاوَلَـص َو  ِروضُح  َِکلَیل َو  ِرابِدا  َكِراـهَن َو  ِلاـبقِِاب  َُکلَئـسَا  یِّنِا  َّمُهَّللَا 
.ُمیحَّرلا ُباّوَّتلا  َتنَا 

: همجرت

نابرهم هدنیاشخب  دنوادخ  مان  هب 

ناگدننکاعد ياهاعد )  ) يادص وت و  نارازگزامن )  ) ياهزامن تقو  روضح  بش و  نتفر  زور و  ندمآ  هب  مهاوخ  یم  وت  زا  ادـنوادخ 
.یتسه هدنشخب  ریذپ و  هبوت  رایسب  وت  انامه  یهدب ، هبوت  قیفوت  نم  هب  هک  وت ، ناگتشرف  حیبست  وت و 

: اعد تاقوا 

.برغم حبص و  ناذا  ندینش  ماگنه  مالسلا  هیلع  مظاک  یسوم  ماما  ترضح  ياعد 

: عبنم

ص 72. مالسلا ، هیلع  مظاک  یسوم  ماما  هفیحص 
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برغم ياهاعد  د )

برغم زامن  زا  سپ  ياعد 

میحَّرلا ِنمحَّرلا  ِهللا  ِمِسب 

مالسلا َو ِِراد  یف  َناوضِّرلا  ِهَّنَْجلِاب َو  َزوَْفلا  ٍهَِیَلب َو  ِّلُک  نِم  ِراّنلا َو  َنِم  َهاجَّنلا  ِکتَرِفغَم َو  َِمئازَع  ِکتَمحَر َو  ِتابِجوم  َُکلَئسَا  ّینِا  َّمُهَّللَا 
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 . مالسلا ِِهلآ  ِهیَلَع َو  ٍدَّمَُحم  َکِیبَن  ِراوِج 

.َکَیَِلا ُبوتَا  َكُرِفغَتسَا َو  َتنَا  ّاِلا  ََهِلا  َکنِمَف ال  ٍهَمِعن  نِم  اِنب  ام  َمُهَّللَا 
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: همجرت

نابرهم هدنیاشخب  دنوادخ  مان  هب 

هب ندیـسر  وت  زا  مهاوخ  یم  تسا و  ییـالب  ره  زا  شتآ و  زا  تاـجن  تشزرمآ و  تمحر و  بجوم  هچنآ  مهاوـخ  یم  وـت  زا  ایادـخ 
 _ . داب دورد  شنادناخ  وا و  رب  هک  دمحم _  ترضح  تربمایپ ، رانک  رد  مالسلا  ِِراد  رد  وت  يدونشخ  اضر و  تشهب و 

یمزاـب تیوس  هب  وت و  زا  منک  یم  بلط  شزرمآ  .تسین  وت  زج  يدوبعم  هک  تسوت ؛ بناـج  زا  يداد ، تمعن  اـم  هب  ار  هچنآ  ایادـخ ،
.مدرگ

: عبنم

ص 30. نانجلا ، حیتافم  تایلک 

: یبدا نتم 

ار دیما  هنماد  نم ، ياه  یساپسان  زا  یـشوپ  مشچ  اب  تخاس و  نورقم  دوخ  تشذگ  هب  ارم  دیما  هک  تسازـس  ار  يدنوادخ  شیاتـس ، »
«. دیشخب تعسو  نم  رد 

غیرد نم  زا  ار  شررکم  ياه  تمعن  هتـسویپ و  ياه  ناسحا  هاگ  چـیه  هانگ ، رد  میاه  ییاورپ  یب  اه و  یـشکرس  اه ، ینامرفان  مامت  اب 
.تشادن

شناتـسآ هب  هانگ ، تعـسو  زا  هک  ره  دنک و  ور  وا  هب  تبقاع  دنادرگب ، يور  وا ، دـمح  رکذ و  زا  هک  ره  .تسین  وا  زج  يراگدـیرفآ  »
.دوش هدیزرمآ  دروآ ، هبوت  رذع 

«. دریگ مشخ  يو  هب  دوش ، دیماان  شتمحر  زا  هک  ره  دنادرگن و  مورحم  ار  شا  ییایربک  ناتسآ  نادیماان 

.ینک شرهطم  نادناخ  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  یفطصم  دمحم  ترضح  راثن  ار  ما  هناعضاخ  دورد  مهاوخ  یم  وت  زا  ادنوادخ ! ایادخ ،
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تهاگرد هب  کنیا ، .دراد  رارقا  شیوخ  ياه  شزغل  هب  هک  یسک  عرضت  منک ؛ یم  يراز  عرـضت و  هنازجاع  وت  هاگرد  هب  نم  ایادخ ، »
! نادرگم دیماان  تلماک  ياطع  زا  ارم  ریذپ ! هبوت  نیرتهب  يا  منک ؛ یم  هبوت 

«. يا هدیناشوپ  ناگمه  مشچ  زا  هدیشخب و  دوج  تواخس و  تیاهن  اب  ار  تناگدنب  ناهانگ  تسا  ینامزرید  هک  يا  هشیپ  تواخس  يا 

! منک یم  یساپسان  نم  ما و  یناوخ  یم  وت 

.منک یم  ینمشد  تیاه  هتساوخ  اب  نم  یلو  یهد ، یم  همادا  تا  « یتسود  » هب هناراوگرزب 

.مناد یمن  ردق  هک  سوسفا  سوسفا ، یلو  ینک ، یم  تبحم  نم  هب  ینابرهم ! ردقچ 

.دنک یمن  مک  نم  هب  ار  تناسحا  دهاک و  یمن  تتبحم  يامرگ  زا  میاه  یساپسان  یتح 

نیرت هدنـشخب  ییوت  هک  ار ؛ تتمحر  يافـص  ناشچب  تشـشخب ، نارک  یب  يایرد  زا  نک و  محر  تراکاطخ  هدنب  رب  ادـنوادخ ، سپ 
.ناگدنشخب

� � �

برغم زامن  تابیقعت 

میحَّرلا ِنمحَّرلا  ِهللا  ِمِسب 

یلَع ِِهتَیِّرُذ و  یلَع  ِِیبَّنلا َو  ٍدَّمَُحم  یلَع  ِّلَص  َّمُهَّللَا  ًامیلسَت  ِلَس  اومّ ِهیَلَع و  اوُّلَـص  اونَما   ٰ َنیذَّلا اَهُّیَا  ای  ِیبَّنلا  یَلَع  َنوُّلَُـصی  ُهَتَِکئالَم  َهللا َو  َّنِا 
.ِِهتَیب ِلهَا 

: همجرت

نابرهم هدنیاشخب  دنوادخ  مان  هب 

؛ دینک مالـس  وا و  رب  دیتسرف  دورد  دیا ، هدروآ  نامیا  هک  یناسک  يا  .دنتـسرف  یم  دورد  ربمایپ  رب  شناگتـشرف  ادـخ و  هک  یتسرد  هب 
.تسرف دورد  وا  تیب  لها  رب  وا و  دالوا  رب  ربمایپ و  دمحم  رب  ایادخ  .یلماک  مالس 
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: اعد تاقوا 

.دناوخ یم  برغم  حبص و  زامن  زا  سپ  ار  اعد  نیا  مالسلا  هیلع  مظاک  یسوم  ماما  ترضح 

: عبنم

ص 89. مالسلا ، هیلع  مظاک  یسوم  ماما  هفیحص 

� � �

اشع ياهاعد  ه )_

اشع زامن  زا  سپ  ياعد 

میحَّرلا ِنمحَّرلا  ِهللا  ِمِسب 

َناریَْحلاَک ال ٌِبلاط  اَنَا  امیف  اَنَاَف  َنادـُلْبلا  ِِهبَلَط  یف  ُلوجَاَف  یبلَق  یلَع  ُرُطَخت  ٍتارَطَِخب  ُُهُبلطَا  اـمَّنِا  یقزِر َو  ِعِضْوَِمب  ٌملِع  یل  َسَیل  ُهَّنِا  َّمُهَّللَا 
َّنَا ُتِملَع  دَـق  َو  نَم ، ِلَِـبق  نِم  َو  نَم ، يَدَـی  یلَع  َو  ٍرَحب ، یف  مَا  ٍَرب  یف  مَا  ٍءامَـس ، یف  مَا  ٍضرَا  یف  مَا  ٍلَـبَج ، یف  مَا  َوُه  ٍلهَـس  یف  يردَا 

.َِکتَمحَِرب ُُهبِّبَُست  َکِفُطِلب َو  ُهُمِسقَت  يذَّلا  َتنَا  َو  َكِدَِیب ، َُهبابسَا  َكَدنِع َو  ُهَملِع 

ًاقزِر ِهیف  یلْرِّدَُقت  َمل  ام  ِبَلَِطب  ینِّنَُعت  ًابیرَق َو ال  ُهَذَْخاَم  ًالهَس َو  ُهَبَلطَم  ًاعِساو َو  یل  َکَقزِر  ِّبَر  ای  لَعْجاَو  ِِهلا   ٰ ٍدّمَُحم َو �یلَع  ِّلَصَف  َّمُهَّللَا 
.َِکتَمحَر یِلا  ٌریقَف  اَنَا  یباذَع َو  نَع  ٌِّینَغ  َکَّنِاَف 

.ٍمیظَع ٍلضَف  وذ  َکَّنِا  َِکلضَِفب  َكِدبَع  �یلَع  دُجَو  ِِهل�ا  ٍدَّمَُحم َو  �یلَع  ِّلَصَف 

: همجرت

نابرهم هدنیاشخب  دنوادخ  مان  هب 

هب اهرهـش  رد  مبلط و  یم  دوش ، یم  دراو  ملد  رب  هک  یتـالایخ  هب  ار  دوخ  قزر  اـهنت  .متـسین  هگآ  ما  يزور  هاـگیاج  زا  نم  ادـخ ، يا 
ای تسارحص  رد  ما  يزور  مناد  یمن  هک  متسه  ینادرگرس  صخـش  دننام  متـسه ، وا  بلاط  هچنآ  رد  نم  سپ  .مور  یم  يزور  لابند 

نآ ملع  هک  مناد  یم  تسیک و  يوس  زا  تسیک و  تسد  هب  ایرد و  رد  ای  تسا  یکشخ  رد  تسا ، نامسآ  رد  ای  نیمز ، رد  ای  هوک ،
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یم يزاس  ببس  ار  نآ  تدوخ  تمحر  اب  ینک و  یم  تمسق  ار  نآ  تفطل  هب  وت  تسوت و  تسد  هب  نم  يزور  بابـسا  تسوت و  دزن 
.ینک

کیدزن ار  نآ  لحم  نادرگ و  ناـسآ  ار  نآ  بلط  هار  اـمرف و  عیـسو  میارب  ار  تقزر  وا و  لآ  دـمحم و  رب  تسرف  دورد  سپ  ایادـخ ،
نم يزاین و  یب  نم  باذع  جنر و  زا  وت  زادنیم ؛ تّقـشم  هب  يا ، هدومرفن  رّدـقم  میارب  يزور  ناونع  هب  هک  يزیچ  بلط  رد  ارم  زاس و 

ییوت هک  شیوخ  تمحر  لـضف و  هب  دوـخ  هدـنب  رب  اـمرف  شـشخب  وا و  لآ  دـمحم و  رب  تسرف  دورد  سپ  .مَاوـت  تمحر  هب  جاـتحم 
.گرزب ششخب  بحاص 

: عبنم

.نانجلا حیتافم 
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اشع زامن  بیقعت  رد  مالسلا  اهیلع  ارهز  ترضح  ياعد 

میحَّرلا ِنمحَّرلا  ِهللا  ِمِسب 

.ُمیکَْحلا ُزیزَْعلا  َتنَا  َکَّنِا  انَّبَر  اَنلرِفغاَو  اورَفَک ، َنیذَِّلل  ًهَنِتف  انلَعَجت  انَّبَر ال  ُریصَْملا ، َکَیِلا  انبَنَا َو  َکَیِلا  انلَّکََوت َو  َکیَلَع  انَّبَر 

ُریَخ َتنَا  َو  ِّقَْحلِاب ، انِمْوَق  َنَیب  انَنَیب َو  حَْـتفا  اَنَّبَر  ًاماقُم ، ًارَقَتـسُم َو  تَءاس  اهَّنِا  ًاـمارَغ ، َناـک  اَهباذَـع  َّنِا  َمَّنَهَج ، َباذَـع  اـّنَع  ْفِرْـصا  اَـنَّبَر 
.َنیِحتاِفلا

َکَّنِا ال ِهَمایْقلا ، َمْوَی  انِزُخت  َو ال  َِکلُسُر ، �یلَع  انَتدَعَو  ام  اِنت�ا  انَّبَر َو  ِراربَْالا ، َعَم  انَّفََوت  َو  اِنتائِّیَـس ، اّنَع  رِّفَک  َو  اَنبونُذ ، اَنلرِفغاَف  اّنَم�ا  انَّنِا  انَّبَر 
.َداعیْملا ُِفلُخت 

.اِنلبَق نِم  َنیذَّلا  یَلَع  ُهَتلَمَح  امَک  ًارِصا  انیَلَع  لِمَحت  انَّبَر َو ال  انْأَطخَا ، ْوَا  انیسَن  نِا  انذِخا�ُؤت  انَّبَر ال 

.َنیِرفاْکلا ِمْوَْقلا  یَلَع  انرُصناَف  انالْوَم ، َتنَا  انمَحْراَو ، اَنلرِفغاَو  اّنَع  ُفعاَو  ِِهب ، اَنل  َهَقاط  ام ال  انلِّمَُحت  انَّبَر َو ال 

.ًامیلسَت َمَّلَس  َنیرِهاّطلا َو  ِِهل�ا  َِّیبَّنلا َو  ٍدَّمَُحم  انِدِّیَس  �یلَع  ُهللا  یَّلَص  َو  راّنلا ، َباذَع  اِنق  ًهَنَسَح َو  ِهَرِخْآلا  ِیف  َو  ًهَنَسَح ، اینُّدلا  ِیف  اِنت�ا  انَّبَر 
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: همجرت

نابرهم هدنیاشخب  دنوادخ  مان  هب 

یناسک شیامزآ  هلیسو  ار  ام  ادنوادخ ، .تسوت  يوس  هب  همه  ماجرف  میتشگزاب و  وت  يوس  هب  اهنت  میدرک و  لکوت  وت  رب  اراگدرورپ ،
.يا هنازرف  راوتسا و  وت  انامه  .زرمایب  ار  ام  هدم و  رارق  دنرفاک ، هک 

هاـگیاج و دـب  منهج  هک  یتـسار  هب  و  تسا ، یمئاد  تخـس و  نآ  باذـع  هـکارچ  نادرگ ؛ رود  اـم  زا  ار  خزود  باذـع  اراـگدرورپ ،
.ینارواد نیرتهب  وت  نک و  يرواد  قح  هب  ام  موق  ام و  نایم  اراگدرورپ  .تسا  یهاگرارق 

هلیـسو هب  هچنآ  ادنوادخ  .ناریمب  ناکین  اب  ار  ام  يادزب و  ار  ام  ياه  يدب  ياشخبب و  ار  ام  ناهانگ  سپ  .میدروآ  نامیا  ام  اراگدرورپ 
.ینک یمن  هدعو  فلخ  وت  انامه  .زاسم  راوخ  ار  ام  تمایق ، زور  امرف و  اطع  ام  هب  يا ، هداد  هدعو  ام  هب  تناگداتسرف 

نانچمه هدم ، رارق  ام  هدهع  رب  تخس  فیلکت  اراگدرورپ ، .نکم  تساوخزاب  ار  ام  میدرک ، اطخ  ای  میدرک  شومارف  رگا  اراگدرورپ ،
.يداد رارق  دندوب ، ام  زا  شیپ  هک  یناسک  هدهع  رب  هک 

وت .هد  رارق  دوخ  تمحر  دروم  ياشخبب و  ار  ام  رذگرد و  ام  زا  هدـم و  رارق  نامـشود  رب  میرادـن ، تقاط  هک  ار  ییاهزیچ  ادـنوادخ ،
.نادرگ زوریپ  نارفاک  هورگ  رب  ار  ام  سپ  .یتسه  ام  يالوم 

، دـمحم ام  ياقآ  رب  ادـخ  مالـس  دورد و  شاب و  نابهاگن  شتآ ، باذـع  زا  ار  ام  امرف و  اطع  یکین  ام  هب  ترخآ  ایند و  رد  ادـنوادخ ،
.داب وا  كاپ  نادناخ  ربمایپ و 

: عبنم

ص97. یناهفصا ، یمویق  داوج  همجرت : (س ،) ارهزلا هفیحص  . 1

: یبدا نتم 

! ادوبعم ادنوادخ ،

تاقوا ياه  شیاین  هعومجم   : توکلم ات  شیاین  www.Ghaemiyeh.comزا  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 108زکرم  هحفص 51 

http://www.ghaemiyeh.com


ص:42

! دنا هتفرگ  ییانشور  وت  زا  اه  ینشور  مامت  هک  تمان ، هب 

! تساجرباپ وت  مان  رارکت  اب  یتسه  هک  تمان ، هب 

! تسوت كرابم  مان  یلامج  ریسفت  اه ، ناشکهک  هنییآ  هک  تمان ، هب 

هنییآ هب  مشچ  هام ، هک  هاگ  ره  دیاس و  یم  هدجـس  كاخ  هب  رـس  دیـشروخ  هاگره  تمان ؛ داب  كرابم  زور ، بش و  هدـنروآدیدپ  يا 
.دزود یم  تلامج 

.دندنویپ یم  شیاین  فوفص  هب  ناگراتس  دریگ و  یم  اشامت  تصخر  شرع  هاگره  تدای ؛ داب  هزیکاپ 

یم هشیدـنا  زا  تصرف  وت ، لـالج  هوکـش و  و  نخـس ، لاـجم  نم ، تراـقح  زجع و  هک  میوجب  شیوخ  رد  ار  وت  داـی  هنوگچ  ایادـخ ،
.دریگ
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نیرترب هلآ _  هیلع و  هللا  یلص  دمحم  ترضح  راثن  ار  تتاکرب  نیرتالاو  اهاطع و  نیرترب  اهدورد و  مالس و  نیرت  لماک  اراگدرورپ ،
نـشور ياه  هرجنپ   » هدـنیاشگ و  کیرات » ياه  هتـشذگ   » هدـنهد نایاپ  هک  يروآ  مایپ  نامه  زاـس ؛ دوخ _  لوسر  نیرتزیزع  هدـنب و 

.دیبوک مه  رد  ار  یهارمگ  لهج و  ياه  هلمح  تافارخ ، نتخاس  لطاب  اب  تخاس و  راکشآ  قح ،»  » هلیسو هب  ار  قح  تسا ؛ هدنیآ »

.درب راک  هب  ار  شیوخ  تمه  مامت  توبن ،»  » دوصقم ندناسر  ماجنا  هب  رد  اناوت و  شتلاسر ، ماجنا  رد 
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قیفوت ماجنا و  ییاناوت  يراذـگ ؛ یماو  اـم  هب  هک  يرما  ره  رد  مالـسلا ، هیلع  نیموصعم  همئا  هوکـش  ربماـیپ و  تمظع  هب  اراـگدرورپ ،
.امرف تیانع  ار  تیاه  ناحتما  رد  يزارفارس 
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.راذگماو نتشیوخ  لاح  هب  یتیعضو  چیه  رد  ار  ام  ریگم و  ام  رس  زا  ار  تتمحر  هیاس  شدنمهوکش ، نادناخ  ربمایپ و  قح  هب  یهلا 

.نیملاعلا (1) بر  ای  نیمآ 

ص 99. یتالحم ، یلوسر  مشاهدیس  همجرت : هیولع ، هفیحص  زا  تشادرب  اب  - . 1
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هتفه هنازور  ياهاعد  مود : لصف 

هبنش زور  ياعد 

میحَّرلا ِنمحَّرلا  ِهللا  ِمِسب 

ُهُدَمحَأ َو  َنیِملاَّظلا ، ِیَغب  َو  نیدِساْحلا ، ِدیَک  َو  َنیِِرئاْجلا ، ِرْوَج  نِم  �یلاَعَت  ِهللاِاب  ُذوعَأ  َو  َنیِزِّرَحَتُْملا ، ََهلاَقَم  َنیمِـصَتعُْملا َو  ِهَِملَک  ِهللا  ِمِسب 
.َنیِدِماَْحلا ِدمَح  َقْوَف 

، َکِکُلم یف  ُعَزاُنت  َکِمکُح َو ال  یف  ُّدآُضت  ال  ٍکِیلمَت ، اَِلب  ُِکلَْملا  ٍکیِرَش َو  ِالب  ُدِحاَْولا  َتنَا  َّمُهّللَا 

یلَع ینَنیُعت  نَا  َكاـضِر َو  َهیاَـغ  ِیب  ُغـُلبَت  اـم  َكاـمُعن  ِرکُـش  نِم  ینَعِزوـت  نَا  َکـِلوسَر َو  َكِدـبَع َو  ٍدَّمَُحم  یلَع  َیِّلَُـصت  نَا  َُکلَئَـسَا 
ینُعَفنی اِمل  ینَِقفَُوت  ینَتییحَا َو  ام  َکیـصاَعَم  نَع  يِّدَِصب  ینَمَحَرت  َو  َِکتیانِع ، ِفُطِلب  َِکَتبوثَم  ِقاقِحتْـسا  َکتَدابِع َو  ِموُزل  َِکتَعاط َو 

یِسنُُا َو َلهَا  یب  َشِحوت  یِسفَن َو ال  ینیِد َو  یف  مالـسلا َه  ِینَحَنمَت  يرزِو َو  ِِهتَواَِلِتب  َّطَُحت  َو  يردَص ، َِکباتِِکب  َحَرـشَت  نَا  ینَتیَقبَا َو  ام 
.َنیمِحاّرلا َمَحرَا  ای  ُهنِم  �یضَم  امیف  َتنَسحَا  آمَک  يرمُع ، نِم  َیَِقب  امیف  َکَناَسِحا  ِّمُِّتت 
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: همجرت

نابرهم هدنیاشخب  دنوادخ  مان  هب 

متـس زا  گرزب ، دـنوادخ  هب  مرب  یم  هانپ  تسا و  ملظ ) زا   ) نایوج هانپ  رکذ  و  تیـصعم ) زا   ) ناگدـنهانپ ناـبز  درو  هک  ادـخ  ماـن  هب 
.نارگشیاتس شیاتس  زا  رتالاب  میاتس  یم  ار  وا  نارگمتس و  ملظ  نادوسح و  گنرین  نارگدادیب و 

یهاشداپ رد  دوش و  یمن  تفلاخم  تنامرف  رد  تسا و  هتفرگن  یـسک  زا  تموکح  هک  یهاـشداپ  کیرـش و  یب  هناـگی  ییوت  ایادـخ ،
.تسین زیتس  تفلاخم و  يارای  ار  یسک  تا ،

يدونشخ تیاهن  هب  هک  ینک  تیاه  تمعن  رازگساپس  نانچ  ارم  یتسرف و  دورد  تا ، هداتـسرف  هدنب و  دمحم ، رب  هک  مهاوخ  یم  وت  زا 
.مبای تسد  تا 

.نادرگ تشاداپ  راوازس  نک و  يرای  تتدابع  یگتسویپ  تعاطا و  رد  تتیانع  فطل  اب  ارم  و 

.نک محرت  نم  رب  ما ، هدنز  هک  ینامز  ات  تیصعم ، زا  نم  نتشاد  هگن  اب  و 

.رادب قفوم  تسا ، دنمدوس  میارب  هک  يراک  رد  يا ، هداد  متایح  تلهم  هک  ینامز  ات  و 

زا ار  مناکیدزن  نک و  اطع  مناج  نید و  تمالس  زیرب و  ار  مناهانگ  شتوالت ، اب  هدب و  شیازفا  ار  مدوجو  تیفرظ  تباتک ، قیاقح  اب  و 
.نادرگم نازیرگ  نم 

.نانابرهم نیرت  نابرهم  يا  نک ؛ مامت  نم  رب  ار  تا  یکین  زین  مرمع  یقاب  رد  یتشاد ، اور  یکین  نم  هب  هتشذگ ، رد  هک  هنوگ  نامه 

: اعد تاقوا 

.دناوخ ار  نآ  ناوت  یم  زین  هبنش  زور  لوط  رد  هچرگا  تسا ؛ حبص  زامن  زا  سپ  اعد ، نیا  ندناوخ  نامز  نیرتهب 

: عبنم

ص 190. یناهفصا ، یمویق  داوج  همجرت : مالسلا ، هیلع  نیدباعلا  نیز  ماما  هیعدا  . 1

.هبنش زور  ياعد  نانجلا ، حیتافم  تایلک  . 2
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: یبدا نتم 

؛ ار مزور  منک  یم  زاغآ  وت  مان  اب  ادنوادخ ،

.تفریذپ دهاوخن  نایاپ  وت  هدارا  هب  زج  تسا و  هدشن  زاغآ  وت  هدارا  هب  زج  هک  يزور 

تتمدـخ تمعن  ار ؛ تساپـس  تمعن  ار ؛ تتدابع  تعاـط و  تمعن  ار ؛ تیاـه  تمعن  نیرتوکین  وکین ، زور  نیا  رد  نک  ما  يزور  سپ 
.ار تنمؤم  ناگدنب  هب  تمدخ  ار ؛

زا هک  نک  یتمعن  راوازس  ارم  تسه ، زین  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  یفطصم  دمحم  ترـضح  یترایز  زور  هک  اتمه ، یب  زور  نیا  رد  ایادخ 
.منامن لفاغ  تترضح  دای 

يا هتفه  مرگنب ؛ هتفه  نایاپ  هب  نانیمطا  زا  راشرـس  یلد  اب  ات  هد ، رارق  میارب  لکوت  زور  دـیما و  زور  قاثیم ، زور  ار  هبنـش  زور  ایادـخ ،
.دش دهاوخن  عقاو  نآ  رد  يریخ  دشابن ، نابیتشپ  وت  فطل  رگا  هک 

هب نادرگ و  مبیصن  تدوخ  يایاطع  زا  نیملاعلا ،» بر  ای   » رکذ ساپ  هب  ناگدنـشخب ! هدنیاشخب  يا  ناراودیما و  ِدیما  يا  ار  وت  ساپس 
.نابرهم هدنشخب و  ییوت  هک  زرمایب ؛ مناهانگ  زا  دادعت ، نامه 

� � �

هبنشکی زور  ياعد 

میحَّرلا ِنمحَّرلا  ِهللا  ِمِسب 

ِْوفَْعلاَذ َو ای  ُریِجَتـسَا  َِکب  ِِهلبَِحب ، ِّالا  ُکِـسُما  ـآل  َو  َُهلوَق ، اـِّلا  ُدِـمَتعَا  ـال  َو  َُهلدَـع ، اـّلِإ  �یـشخَا  ـآل  و  ُهَلـضَف ، ّـالإ  وجرَا  ـآل  يذَّلا  ِهللا  ِمِسب 
ِهَّدـُْعلا َو ِبُّهَاَّتلا َو  َلبَق  ِهَّدُْـملا  ِءآضِْقنا  ِنِم  َو  ِناَثَدَْـحلا ، ِقِراَوَط  ِناَزْحَألا َو  ُِرتاََوت  َو  ِناَمَّزلا ، ِریِغ  نِم  َو  ِناوْدـُْعلا ، ِملُّظلا َو  َنِم  ِناوضِّرلا ،

ُبَغرَأ َكاِیا  َو  ُحاْجنِْإلا ، ُحاجَّنلا َو  ِِهب  ُنِرَتقی  امیف  ُنیِعَتسَا  َِکب  َو  ُحالصِْإلا ، ُحالَّصلا َو  ِهیف  اِمل  ُدِشرَتسَا  َكاِیا 
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ِرْوَج نِم  َِکناطلُِـسب  ُزِرَتـحَا  َنیطاـیَّشلا َو  ِتازَمَه  نِم  ِّبَر  اـی  َکـِبُذوعَا  اـهِماَوَد َو  ِهمالـسلا َو  ِلومُـش  َو  اَـهِمامَت ، ِهِیفاـْعلا َو  ِساَِـبل  یف 
یمْوَق َو یتَریـشَع َو  یف  ینَّزِعَأ  َو  یِمْوَی ، یتَعاَس َو  نِم  َلَضفَأ  ُهَدَعب  ام  يِدَغ َو  لَعجاَو  یمْوَص  ِیتولَـص َو  نِم  َناک  ام  لَّبَقَتَف  ِنیِطالَّسلا 

.َنیمِحاَّرلا ُمَحرَا  َتنَا  ًاِظفاَح َو  ٌریَخ  ُُهللا 
ُ

َتنَاَف  یمَْون  یتَظَقَی َو  یف  ینظَفْحا 

�یلَع ُمیُقا  َو  َِهباجِْإِلل ، ًاضُّرَعَت  ِیئاعُد  ََکل  ُِصلُخا  َو  ِداَْحلِْإلا ، ِكرِّشلا َو  َنِم  ِداحْآلا  َنِم  ُهَدـَعب  اَم  اَذـه َو  یمْوی  یف  َکَیِلا  ُءَربَأ  ِنإ  یِّ َّمُهَّللَأ 
َِهباثَْأِلل ًءاجَر  َِکتَعاط 

ِعاَطِقنِْإلِاب ِمتخا  ُمانَت َو  یتَّلا ال  َِکنیَِعب  ینظَفحاَو  ُماُضی  يِذَّلا ال  َكِّزِِعب  ینَّزِعَا  َکِّقَح َو  �یلِإ  یِعاَّدـلا  َکـِقلَخ  ِریَخ  ٍدَّمَُحم  �یلَع  ِّلَـصَف 
.ُمیِحَّرلا ُروفَْغلا  َتنَا  َکَّنِا  يِرمُع ، ِهَرِفغَْملِاب  َو  يِرمَا ، َکَیِلا 

: همجرت

نابرهم هدنیاشخب  دنوادخ  مان  هب 

دامتعا یـسک  فرح  هب  وا  نخـس  زج  مسرت و  یمن  يزیچ  زا  شتلادع  زج  مرادن و  دـیما  يزیچ  هب  وا  شـشخب  زج  هک  ییادـخ  مان  هب 
.منز یمن  گنچ  وا  یگدنب  نامسیر  زج  يزیچ  هب  مرادن و 

، رمع ندش  يرپس  زا  زور و  بش و  گرزب  ثداوح  ناما و  یب  یپرد  یپ  ياه  هودنا  نامز و  تارییغت  زا  نامدرم و  ینمشد  متس و  زا 
! يدونشخ تشذگ و  بحاص  يا  مرب  یم  هانپ  وت  هب  نتفرگرب  هشوت  ندش و  هدامآ  زا  شیپ 

اب هارمه  هک  هچنآ  رد  میوج  یم  يرای  وت  زا  اهنت  تسا و  نآ  رد  نم  حالصا  تحلصم و  هچنآ  يارب  میوج  یم  ییامنهار  وت  زا  اهنت  و 
.تسا ییاورماک  يزوریپ و 

.ینک میاطع  یمئاد  یتمالس  یناشوپب و  تیفاع  لماک  سابل  ارم  هک  ملیام  وت  هب  اهنت  و 

.منک یم  بانتجا  نیطالس ، متس  زا  وت ، تنطلس  اب  نیطایش و  یناهنپ  ياه  گنرین  زا  وت  هب  مروآ  یم  هانپ  اراگدرورپ ،
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.هد رارق  منآ ، رد  هک  يزور  تعاس و  نیا  زا  رتهب  ارم  ياهادرف  سپ  ادرف و  ریذپب و  ار  ما  هتشذگ  ياه  هزور  زامن و  سپ 

نانابرهم نیرت  نابرهم  نابهگن و  نیرترب  وت  اریز  نک ؛ ظفح  باوخ  يرادیب و  رد  نادرگ و  زیزع  نادنواشیوخ  ماوقا و  نایم  رد  ارم  و 
.یتسه

.ینید یب  كرش و  زا  اه ، هبنشکی  مامت  رد  زور و  نیا  رد  وت  يوس  هب  میوج  یم  يرازیب  ادنوادخ ،

.مراد یماو  تتعاط  هب  ار  مدوخ  شاداپ ، دیما  هب  منک و  یم  صلاخ  تیارب  تباجا  دصق  هب  ار  میاعد  و 

لاوز تزع  اـب  تسرف و  دورد  تیناـقح ، يوس  هب  هدـننک  توعد  تقوـلخم و  نیرتـهب  وا ؛ لآ  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  دـمحم  رب  سپ 
اب ار  مرمع  نارگید و  زا  ندـنک  لد  اب  ار  مراک  نک  مامت  نک و  ظفح  ارم  ترادـیب ، هشیمه  نامـشچ  اب  نادرگ و  زیزع  ارم  تریذـپان ،

.ربب نایاپ  تدوخ  شزرمآ 

.نابرهم هدنزرمآ و  ییوت  انامه 

: اعد تاقوا 

.دناوخ زین  زور  لوط  مامت  رد  ناوت  یم  هچرگا  تسا ، حبص  زامن  زا  سپ  اعد  نیا  نامز  نیرتهب 

: عبنم

ص 192. مالسلا ، هیلع  نیدباعلا  نیز  ماما  هیعدا  . 1

ص 39. نانجلا ، حیتافم  تایلک  . 2

: یبدا نتم 

! وت مان  هدنشخب ، تسوت و  مارم  یگدنشخب ، ایادخ ،

ّما تمـصع ، هنییآ  مالـسلا و  هیلع  یلع  نانمؤم ، ریما  نایقتم ، يالوم  یترایز  زور  هک  هدـنخرف  زور  نیا  رد  تنیرفآ ، مان  ماـن  ساـپ  هب 
ار ام  يزور  نک  تیانع  يا ؛ هداد  رارق  زورما  هطساو  ار  نانآ  ترایز  تسا و  مالسلا  اهیلع  ارهز  ترضح  اهیبا ،
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! بش هب  هچ  دشاب ، زور  هب  هچ  بلط ؛ هیامرس  ییوت  اهنت  ار ، ام  ياه  تسد  هک  ببس ؛ نودب  هچ  دشاب و  هطساو  اب  هچ  یناوارف ؛ رد 

.یتسه وت  اه ، تیدوجوم  مامت  زاس  ببس  دنا و  هدمآ  دیدپ  وت  زا  تادوجوم  مامت  ادنوادخ ،

مسج و یتمالـس  یهلا _  يایبنا  ایلوا و  تناگدـیزگرب _  رطاخ  هب  زورما  ابیز ! هشیمه  تمان  رکذ  يا  مارکالا ؛» لـالجلااذ و  اـی   » سپ
! نیمآ .امرف  نامبیصن  دشاب ، تیاضر  رکش و  زا  راشرس  هک  نطاب  يافص  رهاظ و  تقادص  يزور ، قزر و  یتحار  ناج ،

� � �

هبنشود زور  ياعد 

میحَّرلا ِنمحَّرلا  ِهللا  ِمِسب 

رَهاُظی َمل  ِهیِهلِْإلا َو  ِیف  كَراُشی  َمل  ِتامَسَّنلا ، َءََرب  َنیح  ًانیعُم  َذَخَّتا  َال  َضرَْألا َو  ِتاوامَّسلا َو  َرَطَف  َنیح  ًادَحَا  ْدِهُشی  َمل  يذَّلا  ِهِّلل  ُدمَْحلَا 
ُّلُک َداْقناَو  ِِهتیشَِخل  ُهوجُْولا  ِتَنَع  ِِهتَبیَِهل َو  ُهَِربابَْجلا  ِتَعَـضاَوت  ِِهتَفِرعَم َو  ِهنُک  نَع  ُلوُقُْعلا  ِِهتَفِـص َو  ِهیاغ  نَع  ُنُْسلَْالا  ِتَّلَک  ِهِینادحَْولا ، ِیف 

.ًادَمرَس ًاِمئاد  ُهُمالَس  ًاَدبَا َو  ِِهلوسَر  �یلَع  ُُهتاوَلَص  ًاقِسْوَتسُم َو  ًاِیلاوَتُم  ًاقِسَّتُم َو  ًاِرتاوَتُم  ُدمَْحلا  َکَلَف  ِِهتَمَظَِعل ، ٍمیظَع 

.ٌعَجَو ُهُرِخا   ٰ ٌعَزَج َو ُهُطَسْوَا  ٌعَزَف َو  ُُهلَّوَا  ٍمْوی  نِم  َِکبُذوعَا  ًاحاَجن َو  ُهَرِخا   ٰ ًاحالَف َو ُهَطَسْوَا  ًاحالَص َو  اذه  یمْوی  َلَّوَا  ْلَعْجا  َّمُهَّللا 

امُّیَاَف يدنِع  َكِدابِع  ِِملاظَم  یف  َُکلَئسَا  ِِهب َو  ِفَا  َمل  َُّمث  ُُهتدَهاع  ٍدهَع  ِّلُک  ُُهتدَعَو َو  ٍدعَو  ِّلُک  ُُهترَذَن َو  ٍرذَن  ِّلُِکل  َكُرِفغَتسَا  ّینِا  َّمُهَّللَا 
ٌهَبیغ ْوَا  ِهَِدلَو ، ِِهلهَا َو  یف  ْوَا  ِِهلام  یف  ْوَا  ِهِضرِع  یف  ْوَا  ِهِسفَن ، یف  ُهاِیا  اُهتمَلَظ  ٌهَِملظَم  یلَِبق  َُهل  َتناک  َِکئاِما  نِم  ٍهَمَاْوَا  َكِدـیبَع ، نِم  ٍدـبَع 

ٌلُماَحت ْوَا  اِهب  ُُهتبَتْغا 
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نَع یِعـسُو  َقاض  يدـی َو  تَرُـصَقَف  ًاتِّیَم ، ْوَا  َناک  ًاّیَح  َوَا  ًادِـهاش  ْوَا  َناک  ًاِبئاغ  ٍهِیبَصَع ، ْوَا  ٍءایِر  ْوَا  ٍهیِمَح ، ْوَا  ٍهَفَنَا  ْوَا  يًوَه ، ْوَا  ٍلیَِمب  ِهیَلَع 
ِلا�َو ٍدَّمَُحم  یَلَع  َیِّلَُصت  نَا  ِِهتَداِرا ، �یِلا  ٌهَعِرـسُم  ِِهتیِـشَِمل َو  ٌهَبیجَتـسُم  یِه  ِتاجاْحلا َو  ُِکلمَی  نَم  ای  َُکلَئـسَاَف  ُهنِم ؛ ُلُّلَحَّتلا  َو  ِهَیِلا ، اهِّدَر 

.َنیمِحاَّرلا َمَحرَا  ای  ُهَبِهْوَْملا ، َكُّرُضَت  ُهَرِفغَْملا َو ال  َکُصُقنَت  ُهَّنِا ال  ًهَمحَر ، َكِدنِع  نِم  یل  َبَهَت  َْتئِش َو  اِمب  یّنَع  ُهیِضُرت  نَا  ٍدَّمَُحم َو 

ُرِفغَی ُهلِْإلا َو ال  َوُه  نَم  ای  َِکتَرِفغَِمب ، ِهِرِخا   ٰ یف ًهَمِعن  َو  َِکتَعاِطب ، ِِهلَّوَا  یف  ًهَداعـس  ، َ ِنیَتِنث َکنِم  ِنیَتَمِعن  ِنیَْنثا  ٍمْوی  ِّلُـک  یف  یِنلْوَا  َّمُهَّللا 
.ُهاوِس َبونُّذلا 

: همجرت

نابرهم هدنیاشخب  دنوادخ  مان  هب 

يرای ناگدنبنج  تقلخ  يارب  یسک  زا  هن  تفرگ و  يدهاش  هن  نیمز ، اه و  نامـسآ  تقلخ  ماگنه  هک  تسا  يدنوادخ  ِنآ  زا  ساپس 
ناوتان و شفـصو ، تیاهن  نایب  رد  اه  نابز  .تسا  هدـشن  ینابیتشپ  ییاتکی ، رد  زگره  هتـشادن و  کیرـش  تیدوبعم  رد  زگره  .دـیبلط 
، ناگرزب مامت  دـنا و  عشاخ  شتبیه  زا  اه  هرهچ  نتورف و  شهوکـش ، تبیه و  زا  ناشک  ندرگ  .دـنناوتان  شتاذ  هنُک  كرد  زا  اهدرخ 

.دنیوا یگرزب  عیطم 

هداتسرف  ) شا هداتـسرف  رب  تیاهدورد )  ) وا ياهدورد  مدامد و  یلاوتم  مظنم و  یپایپ  ياه  شیاتـس  یمامت  تسوت  يارب  سپ  ایادخ ) )
.يدبا مئاد و  تمالس )  ) وا مالس  تسا و  یگشیمه  تا )

! هدب رارق  يزوریپ  تاجن و  ار  شنایاپ  شیاسآ و  يراگتسر و  ار  نآ  نیب  تداعس و  حالص و  ارم  زورما  تاعاس  نیزاغآ  ادنوادخ ،

.دسر نایاپ  هب  درد  اب  دبای و  همادا  هیوم  اب  دوش ، زاغآ  یبات  یب  اب  هک  يزور  زا  مرب  یم  هانپ  وت  هب  و 
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.مدرکن افو  نادب  اما  متسب ، هک  ینامیپ  ره  زا  مداد و  هک  يا  هدعو  ره  مدرک و  هک  يرذن  ره  يارب  وت ، زا  مبلط  یم  شزرمآ  ادنوادخ ،

اور شدـنزرف  ای  لها  ای  لام  ای  وربآ  ای  ناـج  رد  اـهنآ  هب  یملظ  هک  ینز  درم و  ره  هراـبرد  مرذـع  شریذـپ  مهاوخ  یم  وت  زا  ایادـخ ،
، تسا هدوب  هنالهاج  رورغ  ای  ییامندوخ  ای  تراسج  ای  سفن  ياوه  شببس  هک  مداهن  وا  رب  ینارگ  راب  ای  مدرک  وا  زا  یتبیغ  ای  متـشاد 

.تسا ناوتان  هاتوک و  متسد  وا ، زا  نتفرگ  تیلالح  ای  وا  قح  يادا  زا  نونکا  و  هدرم ؛ ای  دشاب  هدنز  رضاح ، ای  دشاب  بیاغ  هچ 

دمحم رب  هک  مهاوخ  یم  وت  زا  دریگ ، یم  باتش  وت  هدارا  يوس  هب  دوش و  یم  فرطرب  وت  تساوخ  هب  ییاهزاین و  کلام  هک  يا  سپ 
یتمعن دوخ ، بناـج  زا  ینادرگ و  یـضار  نم  زا  يدنـسپ ، یم  هک  هنوگره  ار  وا  یتـسرف و  دورد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  دـمحم  لآ  و 

.نانابرهم نیرت  نابرهم  يا  دناسرن ، نایز  ار  وت  ششخب ، دنکن و  مک  وت  زا  شزرمآ  اریز  ینک ؛ ما  ینازرا 

دوش و يرپس  تتعاط  اب  زور  لوا  رد  هک  یتداعـس  نک ؛ ینازرا  نم  رب  ار  تیاـه  تمعن  زا  تمعن  ود  هبنـشود ، زور  ره  رد  ادـنوادخ ،
.دریذپ نایاپ  تشزرمآ  اب  زور  رخآ  رد  هک  یتمعن 

.دزرمآ یمن  ار  ناهانگ  وا  زج  یسک  يدوبعم و  اهنت  هک  یسک  يا 

: عبنم

ص220. مالسلا ، هیلع  نیدباعلا  نیز  ماما  هیعدا  . 1

.هبنشود زور  ياعد  نانجلا ، حیتافم  تایلک  . 2

: یبدا نتم 

زا تصرف  وت ، لالج  هوکـش و  و  نخـس ، زا  لاجم  نم ، تراقح  زجع و  هکنآ  لاح  میوجب ، شیوخ  لد  رد  ار  وت  داـی  هنوگچ  ایادـخ ،
.دریگ یم  هشیدنا 

هدنب و نیرترب  هلآ _  هیلع و  هللا  یلص  دمحم  راثن  ار  تتاکرب  ایاطع و  نیرتالاو  نیرترب و  اهدورد و  مالس و  نیرت  لماک  اراگدرورپ ، )
؛ زاس دوخ  لوسر  نیرتزیزع 

تاقوا ياه  شیاین  هعومجم   : توکلم ات  شیاین  www.Ghaemiyeh.comزا  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 108زکرم  هحفص 61 

http://www.ghaemiyeh.com


ص:52

.تسا هدنیآ » نشور  ياه  هرجنپ   » هدنیاشگ و  کیرات » ياه  هتشذگ   » هدنهد نایاپ  هک  يروآ  مایپ 

.دیبوک مه  رد  ار  یهارمگ  لهج و  تخاس و  راکشآ  قح ،»  » هلیسو هب  ار  قح 

(. درب راک  هب  ار  شیوخ  تمه  مامت  توبن ،»  » دوصقم ندناسر  ماجنا  رد  دوب و  اناوت  شتلاسر ، ماجنا  رد 

� � �

«! تاجاحلا یضاق  ای  ، » اراگدرورپ

زور زورما ، هک  مالـسلا ، هیلع  نیـسح  ماـما  نسح و  ماـما  ترـضح  نیموصعم ، همئا  هوکـش  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ  تمظع  هب 
.امرف تیانع  ار  تیاه  ناحتما  رد  يزارفرس  قیفوت  ماجنا و  ییاناوت  يراذگ ، یماو  ام  هب  هک  يرما  ره  رد  تسا ؛ نانآ  یترایز 

.راذگماو نتشیوخ  لاح  هب  ار  ام  ریگم و  ام  رس  زا  ار  تتمحر  هیاس  شدنمهوکش ، نادناخ  ربمایپ و  قح  هب  یهلا ،

� � �

هبنش هس  زور  ياعد 

میحَّرلا ِنمحَّرلا  ِهللا  ِمِسب 

.ًاریثَک ًادمَح  ُهُّقِحَتسی  امَک  ُهُّقَح  ُدمَْحلاَو  ِهَِّللُدمَْحلَا 

.ّیبَر َمِحَر  ام  ّاِلا  ِءوُّسلِاب  ٌهَراّمََأل  َسفَّنلا  َّنِا  یسفَن ، ِّرَش  نِم  ِِهبُذوعَا  َو 

.ٍرِهاق ٍّوُدَع  ٍِرئاج َو  ٍناطلُس  ٍرِجاف َو  ٍراّبَج  ِّلُک  نِم  ِِهبُزِرَتحَا  یبنَذ َو  �یِلا  ًابنَذ  ینُدیزی  يذَّلا  ِناطیَّشلا  ِّرَش  نِم  ِِهب  ُذوعَا  َو 

.َنوِبلاْغلا ُمُه  َكَدنُج  َّنِاَف  َكِدنُج  نِم  ینلَعْجا  َّمُهَّللا 

.نوِحلفُْملا ُمُه  ََکبزِح  َّنِاَف  َِکبزِح  نِم  ینلَعْجاَو 

.َنونَزحی مُه  مِهیَلَع َو ال  ٌفْوَخ  َکَئایلْوَا ال  َّنِاَف  َِکئایلْوَا  نِم  ینلَعْجاو 

.يّرَفَم ِمائِّللا  ِهَرَواُجم  نِم  اهَیِلا  يّرَقَم َو  ُراد  اهَّنإَف  یتَرِخا   ٰ ِیل ِحلصَا  يرمَا َو  ُهَمصِع  ُهَّنِاَف  ینید  ِیل  ِحلصَا  َّمُهَّللا 
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.ٍّرَش ِّلُک  نِم  یل  ًهَحار  َهافَْولاَو  ٍریَخ  ِّلُک  یف  یل  ًهَدایِز  َهایَْحلا  ِلَعجاَو 

.َنیبَجَتنُْملا ِِهباحصَا  َنیرِهاّطلا َو  َنیبیَّطلا  ِِهلآ  یلَع  َنیلَسرُْملا َو  ِهَّدِع  ِمامَت  َنیِیبَنلا َو  ِمَتاخ  ٍدَّمَحَم  �یلَع  ِّلَص  َّمُهَّللَا 

ِّبَر ِهللا  ِمِسب  ِءامـسَْألا ؛ ِریَخ  ِهللا  ِمِسِبب  ُهتَعَفَد  ّاِلا  ًاّوُدَـع  ُهَتبَهذَا َو ال  ّاِلا  ًاّمَغ  ُهَترَفَغ َو ال  اـِّلا  ًاـبنَذ  یل  عَدـَت  ـال  ًاـثالَث ، ِءاـثَلُّثلا  یف  یل  بَه  َو 
.ِناسحِْالا َِّیلَو  ای  ِنارفُْغلِاب  َکنِم  یل  ِمتخاَف  ُهاضِر ، ُُهلَّوَا  ٍبوبحَم  َّلُک  ُِبلجَتسَا  ُهُطَخَس َو  ُُهلَّوَا  ٍهورکَم  َّلُک  ُِعفدَتسَا  ِءامَّسلاَو ، ِضرَِالا 

: همجرت

نابرهم هدنیاشخب  دنوادخ  مان  هب 

.رایسب شیاتس  تسوا  هتسیاش  هک  نانچمه  تسوا  قح  دنوادخ و  صوصخم  شیاتس  ساپس و 

.دنک محر  مراگدرورپ  هک  ار  نآ  رگم  دنک ، یم  رما  اه  يدیلپ  هب  سفن ، اریز  سفن ؛ ياوه  ّرش  زا  وا  هب  مرب  یم  هانپ  نم  و 

.دیازفیب مهانگ  رب  یهانگ  هراومه  وا  هک  ناطیش  ّرش  زا  ادخ  هب  مرب  یم  هانپ  و 

.وگروز نمشد  ملاظ و  رادمامز  دساف و  راکمتس  ره  متس  زا  وا  يوس  هب  میوج  یم  هانپ  و 

.دنزوریپ وت  نایهاپس  طقف  هکارچ  هدب ؛ رارق  تنایهاپس  زا  ارم  ادنوادخ ،

.دنناراگتسر طقف  وت  هورگ  هکارچ  هدب ؛ رارق  تدوخ  هورگ  زا  ارم  و 

.یهودنا هن  دنراد و  لد  هب  یسرت  هن  وت  ناتسود  هکارچ  نیزگرب ؛ تناتسود  زا  ارم  و 

؛ تسا نم  راک  يراد  هگن  هیام  هکارچ  ار ؛ منید  نک  حالصا  ادنوادخ ،

.تسا تسپ  ناگیامورف  یگیاسمه  زا  ما  ییاهر  هاگیاج  تسا و  نم  رادیاپ  هناخ  هکارچ  ار ؛ مترخآ  نک  حالصا  و 

.رش هنوگره  زا  یتحار  ببس  ار  مگرم  ریخ و  راک  ره  رد  ینوزف  هیام  ار  ما  یناگدنز  هد  رارق  و 
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باحـصا و ربمایپ و  هزیکاپ  كاپ و  نادناخ  رب  تناگدیزگرب و  ددع  هدننک  لماک  ناربمایپ و  متاخ  دمحم ، رب  تسرف  دورد  ادنوادخ ،
.شا هدیزگرب  نارای 

زا هکنآ  زج  دشاب ، هدنامن  یمغ  یـشاب و  هدوشخب  هکنآ  زج  دشاب ، هدنامن  میارب  یهانگ  ار : تبهوم  هس  هبنـش ، هس  نیا  رد  نک  اطع  و 
نامسآ و راگدیرفآ  مان  هب  اه ؛ مان  نیرتهب  هللا ، مان  هب  .یشاب  هدرک  عفد  ار  شّرش  هکنآ  زج  دشاب ، هدنامن  ینمشد  و  یشاب ؛ هدودز  لد 

.تسا راگدرورپ  مشخ  شزاغآ ، هک  ار  یهورکم  ره  دوخ ، زا  منک  یم  رود  نیمز 

.تسوا يدونشخ  شزاغآ  هک  ار  یکین  راک  ره  دوخ ، هب  مناوخ  یم  و 

.امرف شزرمآ  نیرق  ار  مماجنارس  اه ، یکین  بحاص  يا  سپ 

: اعد تاقوا 

.تسا زور  لوط  رد  ای  حبص  زامن  زا  سپ  نآ ، ندناوخ  ماگنه  .تسا  هدش  شرافس  زور  تاقوا  يارب  ًالومعم 

: عبنم

ص 212. مالسلا ، هیلع  نیدباعلا  نیز  ماما  هیعدا  . 1

.هبنش هس  زور  ياعد  نانجلا ، حیتافم  تایلک  . 2

: یبدا نتم 

! تسا يراج  یتسه  رد  هک  ار  تتمعن  رایسب  زا  یکدنا  مهاوخ  یم  وت  زا  اراگدرورپ ،

کچوک رایسب  وت  هاگـشیپ  رد  گرزب و  رایـسب  مرظن ، رد  نم  شهاوخ  .تسا  یلزا  هنیرید و  تا ، يزاین  یب  هک  يزاین  یب  گرزب  يا 
.تسا ناسآ  و 

! نک شیوخ  قشع  زا  لامالام  ار  ام  لد  انشآ و  تحیبست ، هب  ار  ام  نابز  یهلا ،

وت تیاضر  ام و  يزور  ینوزفا  بجوم  هکنیا  ات  هد  رارق  نامراتفگ  راتفر و  هحولرـس  ار  افـص  یگنرکی و  تدحو و  یلدـمه و  یهلا ،
.دوش
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ربماـیپ هلآ _  هیلع و  هللا  یلـص  یفطـصم  دـمحم  ترـضح  تمظع  هب  و  نیمحارلا » محرا  اـی   » ّمنرت هوکـش  هب  مسق  ار  وت  اراـگدرورپ ،
قداص ماما  رقاب و  ماما  داجـس ، ماما  ترـضح  عیقب ؛ مولظم  ناماما  یترایز  زور  ساپ  هب  شکاپ و  هدیزگرب و  نادناخ  و  اه _  ینابرهم 

هـس زا  راد و  هگن  رود  رـش ، يرامیب و  رقف و  يالب  هس  هب  التبا  زا  ار  اـم  رمع ، ياـه  هبنـش  هس  ماـمت  هبنـش و  هس  زور  رد  مالـسلا ، هیلع 
! نیمآ .نادرگ  دنم  هرهب  ریخ ، تیفاع و  قزر و  تمعن 

� � �

هبنشراهچ زور  ياعد 

میحَّرلا ِنمحَّرلا  ِهللا  ِمِسب 

، ًادَمرَـس ُهَتلَعَج  َتئِـش  َْول  يدَـقرَم َو  نِم  ینَْتثََعب  نَا  ُدـمَْحلا  ََکل  ًاروُشن ، َراهَّنلا  َلَعَج  َو  ًاتابُـس ، َمْوَّنلاَو  ًاساِبل  َلیَّللا  َلَعَج  يذَّلا  ِهَِّللُدـمَْحلَا 
ًادَدَع ُِقئالَْخلا  َُهل  یصُحیال  َو  ًاَدبَا ، ُعِطَقنَی  ًاِمئاد ال  ًادمَح 

ِشرَْعلا یَلَع  َو  َتیَلبَا ، َتیَفاع َو  َو  َتیَفَـش ، َتضَرمَا َو  َو  َتییحَا ، َّتَمَا َو  َو  َتیَـضَق ، َترَّدَق َو  َو  َتیَّوَسَف ، َتقَلَخ  نَا  ُدـمَْحلا  ََکل  َّمُهَّللا 
، ُُهلَمَا اینُّدـلا  ِیف  �ینادـَت  ُو  ُُهلَجَا ، َبَرَتـقاَو  ُُهتَلیح ، تَعَطَْقناَو  ُُهتَلیـسَو ، تَفُعَـض  نَم  َءاـعُد  َكوعدَا  َتیَوَـتْحا ، ِکـلُْملا  یَلَع  َو  َتیَوَتْـسا ،

، ُُهَتبَْوت َکِهجَِول  تَُصلَخ  َو  ُُهتَرثَع ، ُُهتَّلَز َو  تَُرثَک  َو  ُُهتَرسَح ، ِهِطیرفَِتل  تَمُظَع  َو  ُُهتَقاف ، َِکتَمحَر  �یِلا  تَّدَتشاَو 

ُهَتَبحُص ینمِرَحت  َو ال  ِِهلآ ، ِهیَلَع َو  ُهللا  یَّلَص  ٍدَّمَُحم  َهَعافَش  ینقُزْرا  َنیرِهاّطلا َو  َنیبیَّطلا  ِِهتَیب  ِلهَا  �یلَع  َنییبَنلا َو  ِمَتاخ  ٍدَّمَُحم  �یلَع  ِّلَصَف 
.َنیمِحاَّرلا ُمَحرَا  َتنَا  َکَّنِا 

یل ُبِجوی  امیف  يدـهُز  َو  َِکباَوث ، یف  یتَبغَر  َو  َِکتَدابِع ، یف  یطاشَن  َو  َِکتَعاط ، یف  یتَُّوق  لَعِجا  ًاَعبرَا ، ِءاـَعبرَْالا  ِیف  یل  ِضقا  َّمُهَّللا 
.ُءاشَت اِمل  ٌفیَطل  َکَّنِا  َِکباقِع ، َمیلَا 
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: همجرت

نابرهم هدنیاشخب  دنوادخ  مان  هب 

.دیرفآ راک  شبنج و  يارب  ار  زور  داد و  رارق  شمارآ  هیام  ار  باوخ  ششوپ و  هیام  ار  بش  یهایس  هک  ار  يدنوادخ  ساپس 

؛ یتخاـس یم  یگـشیمه  ار  مباوخ  یتـساوخ ، یم  رگا  یتـخیگنارب و  مهاـگباوخ  زا  ارم  هک  تسوت ؛ صوـصخم  شیاتـس  ادـنوادخ ) )
.درک دناوتن  شرامش  ار  نآ  نامدرم  زا  یسک  دش و  دهاوخن  عطق  زگره  هک  يدبا  یشیاتس 

و يدرک ؛ ما  هدـنز  يدـناریم و  و  يدـنارذگ ؛ يدرک و  هزادـنا  و  یتسارآ ؛ يدـیرفآ و  ارم  هک  تسوت  صوصخم  شیاتـس  ادـنوادخ ،
.يراد هطاحا  دوجو ، کلم  رب  یطلسم و  شرع ، رب  هک  ییوت  و  یتخاس ؛ راتفرگ  يداد و  یتمالس  و  يدیشخب ؛ افش  يدرک و  مرامیب 

رد هدییارگ  یتسپ  هب  شلجا و  هدش  کیدزن  تسا و  هدش  هدیرب  شا ، هراچ  فیعض و  شا ، هلیـسو  هک  یـسک  ندناوخ  تمناوخ ، یم 
یلو هدش ، رایسب  شیاطخ  شزغل و  و  شترسح ؛ يراک ، مک  ببس  هب  هتشگ  هدایز  تسا و  تتمحر  دنمزاین  تخـس  شیوزرآ و  ایند ،

ار دمحم  تعافـش  شا و  هزیکاپ  كاپ و  نادناخ  رب  ناربمایپ و  متاخ  دمحم ، رب  تسرف  دورد  سپ  .تسا  هناصلاخ  وت ، يارب  شا  هبوت 
نیرت ناـبرهم  ییوـت  اـنامه  هک  وا  یتبحـص  مه  زا  زاـسن  مـمورحم  نـک و  ما  يزور  داـب _  شنادـناخ  وا و  رب  دـنوادخ  دورد  هـک  _ 

.نانابرهم

يارب ار  ملیم  و  تتدابع ؛ رد  ار  ما  یـشوخرس  تتعاط و  رد  ار  میورین  هد  رارق  ار : متجاح  راهچ  هبنـشراهچ ، زور  رد  روآرب  ادنوادخ ،
.یهاگآ یهاوخب ، هچنآ  ره  هب  وت  هک  تسا ؛ كاندرد  باذع  بجوم  هچنآ  رد  ار  ما  يراکزیهرپ  باوث و  بسک 
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: اعد تاقوا 

.تسا زور  لوط  رد  ای  حبص  زامن  زا  سپ  نآ ، ندناوخ  ماگنه  هک  تسا  هدش  شرافس  زور  تاقوا  يارب  ًالومعم 

: عبنم

ص 220. مالسلا ، هیلع  نیدباعلا  نیز  ماما  هیعدا  . 1

.هبنشراهچ زور  ياعد  نانجلا ، حیتافم  تایلک  . 2

: یبدا نتم 

.تسا هدوشگ  زجع  هب  نابز  تهوکشب ، تمظع  لباقم  رد  هک  رگنب  ما  یگناریقح  هب  یهلا ،

هیام وت  اهنت  ار  ما  ییاهنت  يا و  هنادواج  یقاب و  هک  یتسه  وت  اهنت  دنا و  یناف  همه  یتقو  مراد ، وت  زج  یـسک  میوگب  مناوت  یم  هنوگچ 
.یشمارآ

باب مالـسلا _  هیلع  رفعج  نب  یـسوم  ماما  ترـضح  مولظم ؛ ناماما  قح  هب  و  مویق » اـی  یح  اـی   » ّقح هب  مویق ،» اـی  یح  اـی  ، » ادـنوادخ
زورما هک  مالسلا  هیلع  يداه  ماما  ترـضح  مالـسلا و  هیلع  داوج  ماما  ترـضح  مالـسلا ، هیلع  اضر  ماما  ترـضح  تاجن _  تمحر و 

زا کـیدزن و  ریخ »  » هب وس ، راـهچ  زا  ار  تنادـنمتدارا  ماـمت  ارم و  مهاوخ  یم  وت  زا  تسا ، ناراوگرزب  نآ  یتراـیز  زور  هبنـشراهچ ،
.منیب یمن  وت  رد  ناسحا  یبوخ و  زج  نم  نابرهم و  هدنشخب و  ییوت  هک  يزاس  رود  رش »  » زا وس ، راهچ 

� � �
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هبنشجنپ زور  ياعد 

میحَّرلا ِنمحَّرلا  ِهللا  ِمِسب 

.ِِهتَمِعن یف  اَنَا  ُهَئایِض َو  یناسَک  ِِهتَمحَِرب َو  ًارِصبُم  ِراهَّنلِاب  َءاج  ِِهتَردُِقب َو  ًاِملظُم  َلیَّللا  َبَهذَا  يذَّلا  ِهَِّللُدمَْحلَا 

ِمِراحَْملا ِباِکترِِاب  ِماّیَْالاَو  یلایَّللا  َنِم  ِهِریَغ  یف  ِهیف َو  ینعَجفَت  ِِهلا َو ال   ٰ ٍدَّمَُحم َو ِِّیبَّنلا  یلَع  ِّلَص  ِِهلاثمَِأل َو  ینِقبَاَف  َُهل  ینَتیَقبَا  اـمَکَف  َّمُهَّللَا 
.ِِمثآَْملا ِباِستکا  َو 

.ُهَدَعب ام  َّرَش  ِهیف َو  ام  َّرَش  ُهَّرَش َو  یّنَع  فِرصا  ُهَدَعب َو  ام  َریَخ  ِهیف َو  ام  َریَخ  ُهَریَخ َو  ینقُزرا   َ و

؛ َکیَدـَل ُعِفـشَتسَا  ِِهلا   ٰ ِهیَلَع َو ُهللا  یَّلَـص  �یفَطـصُْملا  ٍدَّمَحُِمب  َکـیَلَع َو  ُدِـمَتعَا  ِنا�رُْقلا  ِهَمرُِحب  َکـَیِلا َو  ُلَّسََوتَا  ِمالـسِْألا  ِهَّمِذـِب  ّینِا  َّمُهَّللَا 
.َنیمِحاَّرلا َمَحرَا  ای  یتَجاح  َءآضَق  اِهب  ُتْوَجَر  یتَّلا  َیتَّمِذ  َّمُهَّللا  ِفِرْعاَف 

ُّقِحَتـسَا ًهَدابِع  َو  َِکتَعاط ؛ �یلَع  اِهب  ي�وقَا  ًهَمالَـس  َکُمَِعن ؛ ّاِلا  اهُقیُطی  َکُمَرَک َو ال  ّاِلا  اَهل  ُعِسَّتی  ـال  ًاـسمَخ  ِسیمَْخلا  ِیف  یل  ِْضقا  َّمُهَّللَا 
.ِلالَْحلا ِقزِّرلا  َنِم  ِلاْحلا  ِیف  ًهَعَسَو  َِکَتبوثَم ؛ َلیزَج  اِهب 

.َِکنصِح یف  ِمومُْغلاَو  ِمومُْهلا  ِقِراوَط  نِم  ینَلَعَجت  َِکنمَِاب َو  ِفْوَْخلا  ِِفقاوَم  یف  ینَنِمُْؤت  نَا  َو 

.َنیمِحاَّرلا ُمَحرَا  َتنَا  َکَّنِا  ًاِعفان ؛ ِهَمایِقلا  َمْوی  ًاِعفاش  ِِهب  یلُّسََوت  لَعْجاَو  ٍدَّمَُحم  ِلا   ٰ ٍدَّمَُحم َو �یلَع  ِّلَصَو 
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: همجرت

نابرهم هدنیاشخب  دنوادخ  مان  هب 

ارم شوترپ  اب  دروآ و  یم  ار  نشور  زور  شتمحر ، اب  درب و  یم  ار  کیرات  بش  شتردـق ، اب  هک  تسا  يدـنوادخ  صوصخم  ساپس 
.مدوب وا  تمعن  رد  نم  هک  یلاح  رد  دناشوپ ، یم 

! رادب ما  هدنز  زین  نینچ  ییاهزور  رد  زور ؛ نیا  رد  يا  هداد  میاقب  هک  لاح  ادنوادخ ،

هب ندـش  بکترم  ببـس  هب  اهزور ، اه و  بش  رگید  زور و  نیا  رد  نکم  مدـنمدرد  شنادـناخ و  دـمحم و  ربماـیپ ، رب  تسرف  دورد  و 
.ناهانگ بسک  مارح و  روما 

.نک ما  يزور  تسا ، نآ  زا  دعب  ياهزور  زور و  نیا  رد  ار  هچنآ  زور و  نیا  ریخ  و 

.نادرگ رود  نم  زا  ار  دعب  ياهزور  ّرش  تسا و  زور  نیا  رد  هچنآ  زور و  نیا  ّرش  و 

تا هدیزگرب  دمحم ، اب  منک و  یم  هیکت  وت  رب  نآرق  تمرح  اب  میوج و  یم  وت  يوس  هب  لّسوت  مالـسا ، نامیپ  دهع و  اب  نم  ادـنوادخ ،
هدروآرب رد  مراد  دیما  نآ  هب  هک  ار  منامیپ  ادـنوادخ  سانـشب  سپ  .مبلط  یم  تعافـش  وت  دزن  داب ، شنادـناخ  وا و  رب  ادـخ  دورد  هک 

.نانابرهم نیرت  نابرهم  يا  متاجاح ؛ ندش 

اناوت نآ  رب  تیاه  تمعن  زج  درادن و  ار  اهنآ  شیاجنگ  تا  يراوگرزب  زج  هک  ار  متجاح  جنپ  هبنـشجنپ ، زور  رد  نک  اور  ادـنوادخ ،
.تسین

لالح يزور  هار  زا  ما  یگدنز  رد  یشیاشگ  مدرگ و  تشاداپ  راوازـس  نادب  هک  یتدابع  مریگب و  ورین  تتعاط  يارب  هک  یتمالـس  نآ 
.ریگ دوخ  هانپ  رد  اه ، مغ  اه و  هودنا  اه ، يراوگان  رش  زا  ارم  ساره و  هماگنه  رد  دوخ  ناما  اب  شخب  ما  ینمیا  و 

نابرهم ییوت  انامه  هکارچ  هد ؛ رارق  تمایق  زور  رد  شتعافـش  يدـنمدوس  هیاـم  ار  ملـسوت  دـمحم و  لآ  دـمحم و  رب  تسرف  دورد  و 
.نانابرهم نیرت 
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: اعد تاقوا 

.تسا زور  لوط  رد  ای  حبص  زامن  زا  سپ  نآ ، ندناوخ  ماگنه  هک  تسا  هدش  شرافس  زور  تاقوا  يارب  ًالومعم 

: عبنم

ص 228. مالسلا ، هیلع  نیدباعلا  نیز  ماما  هیعدا  . 1

.هبنشجنپ زور  ياعد  نانجلا ، حیتافم  تایلک  . 2

: یبدا نتم 

.دنک تتیانع  نامسآ  بذج  يا  هرذ  لثم  ارم  تهاگن ، ات  نک ، اشامت  ار  ما  یگداتفا  ایادخ ،

.دنکلم نایاورنامرف  وت  هناتسآ  ناراوخ  هزیر  تسوت و  تسد  هب  اه  هراچ  مامت  هک  نیبب ؛ ار  ما  یگراچیب  اراگدیرفآ ،

.دنک یم  شومارف  دوز  ار  افو  قح  دشیدنا و  یم  هانگ  هب  هک  مراد  لد  زا  هوکش  ایادخ ، .كُْریَغ » ِیل  ْنَم  ّیبَر  یهِلا َو  »

.دزادرپ یم  رایغا  شیاتس  هب  هک  مراد ؛ نابز  زا  هوکش 

.دننک یم  یهاتوک  نامسآ ، ياشامت  زا  دنا و  هدرک  تداع  ینیبژک  هب  هک  مراد ؛ میاه  مشچ  زا  هوکش 

.دننک هراچ  ار  شیوخ  يزرو  عمط  رگم  ات  دنوش ، یم  زاب  یتمس  ره  هب  دنباتش و  یمن  یسک  يرای  هب  هک  مراد ؛ میاه  تسد  زا  هوکش 

ياشخبب و يدرخ  تراقح و  نیمه  هب  ارم  ناهانگ  هک  تهزنم  تاذ  هب  مسق  .قلطم  رداق  ییوت  کچوک و  يا  هدـنب  منم ، نیا  ایادـخ ،
هب ساپس  رکش و  زا  زیربل  هکلب  مروآ ، یم  وت  زان  ناتـسآ  هب  ور  زاین ، رـس  زا  هک  هاگنآ  هن  مزیخرب ؛ تشیاتـس  هب  مادم  هک  شخب  مناوت 

.مزیخرب تتدابع 
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.باذع زا  شخب  تاجن  ار  مناج  باوث و  يارب  نک ، دنمناوت  ار  ممسج  اراگدرورپ ،

.اطخ هدننکوفع  ییاطع و  هدنشخب  هک  ساپس  هدنزارب  ییوت  اهنت  امیرک ،

زور مالـسلا ، هیلع  يرکـسع  ماـما  ترـضح  یتراـیز  زور  مارتحا  هب  و  نِیبُـملا » ُّقَحلا  ُکـِلَملا  ُهللا  اـِّلا  َهِلا  ـال   » ّمنرت ساـپ  هب  ادـنوادخ ،
.امرف هدروآرب  ار  ام  نیتسار  ياه  تجاح  زا  تجاح  جنپ  هبنشجنپ ،

تدش رد  هن  هد ، رارق  یناوارف  یناسآ و  رد  ار  ام  يزور  نادرگ و  نوزفا  ام  رب  ار  تناگدنب  هب  تمدـخ  تمعن  شالت و  تمعن  ایادـخ ،
.هنامز ياهالب  رد  هن  ریذپان و  ینیب  شیپ  ياه  يراوشد  رد  هن  هقیضم ؛ یگنت و  رد  هن  یتخس ؛ و 

هبوت و قیفوت  ار  ام  ریذپب و  تسا ، هتفه  کی  رادرک  راتفر و  تابساحم  بش  زور و  هک  هبنشجنپ  بش  زور و  هطـساو  هب  ار  ناماه  هبوت 
.امرف تیانع  تمادن 

.نیمآ رادب ، نامرود  زادنارب  نامناخ  ثداوح  زا  رادم و  غیرد  ام  زا  ار  تا  ینیمز  ینامسآ و  ياه  تمعن  یهلا ،
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هعمج زور  رخآ  ات  هبنشجنپ  رصع  زا  دعب  ياعد 

میحَّرلا ِنمحَّرلا  ِهللا  ِمِسب 

ًاعفَن ًالدَع َو ال  ًافرَص َو ال  ِهِسفَِنل  ُعیطَتسَی  ٍنیِکتسُم ال  ٍنیکسِم  ٍعِضاخ  ٍدبَع  ََهبْوت  ِهَیِلا  ُبوتَا  ُمویَْقلا َو  ُّیَْحلا  َوُه  َِّالا  ََهِلا  يََّذلا آل  َهللا  ُرِفغَتسَا 
.ًامیلسَت َمَّلَس  ِراربَْالا َو  ِرایخَْالا  َنیرِهاَّطلا  َنیبیَّطلا  ِِهتَرتِع  ٍدَّمَُحم َو  یلَع  ُهللا  یَّلَص  ًاروُشنال َو  ًاتْوَم َو  ًهایَح َو ال  ًاّرَض َو ال  َو ال 
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: همجرت

نابرهم هدنیاشخب  دنوادخ  مان  هب 

؛ نتورف هدنب  هبوت  وا ؛ يوس  هب  منک  یم  هبوت  هدنیاپ و  تسا و  هدـنز  .وا  زج  يدوبعم  تسین  هک  يدـنوادخ  زا  منک  یم  شـشخب  بلط 
هن یگرم ، هن  یگدـنز ، هن  یناـیز ، هن  يدوس ، هن  یتـمارغ ، تخادرپ  هن  یباذـع ، عفد  ییاـناوت  هن  دوخ  يارب  تسا و  ناوتاـن  ریقف و  هک 

.دراد يزیخاتسر 

.داب نانآ  رب  ناوارف  دورد  دنتسه و  ناکین  ناگدیزگرب و  ناگزیکاپ و  ناکاپ و  زا  هک  وا  نادناخ  دمحم و  رب  ادخ  دورد  و 

: اعد تاقوا 

هیلع و هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  رب  هبنشجنپ  زور  بورغ  رد  تاولص  نداتـسرف  تسا  بحتـسم  دومرف  هک  دنا  هدرک  لقن  یـسوط  خیـش  زا 
.دراد تلیضف  یسب  هک  اعد  نیا  اب  ندرک  رافغتسا  شراوگرزب و  نادناخ  هلآ و 

: عبنم

.هعمج بش  لامعا  نانجلا ، حیتافم  تایلک 
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هعمج بش  ياعد 

میحَّرلا ِنمحَّرلا  ِهللا  ِمِسب 

.َمیظَْعلا َِیبنَذ  یلَرِفغَت  نَا  ٍدَّمَُحم َو  ِلآ  ٍدَّمَُحم َو  یلَع  َیِّلَُصت  نَا  ِمیظَعلا  َکِمْساَو  ِمیرَْکلا  َکِهجَِوب  َُکلَئسَا  ّینِا  َّمُهَّللَا 

: همجرت

نابرهم هدنیاشخب  دنوادخ  مان  هب 

.درذگرد نم  گرزب  هانگ  زا  دمحم و  لآ  دمحم و  رب  یتسرف  دورد  هکنیا  تگرزب ، مان  راوگرزب و  تاذ  هب  مهاوخ  یم  وت  زا  ایادخ ،
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: تسا هدش  شرافس  هنیدآ  زور  بش و  يارب  هک  اعد  نیا  نینچمه  و 

میحَّرلا ِنمحَّرلا  ِهللا  ِمِسب 

اَم َكِدعَو  َكِدهَع َو  یلَع  ُتیَسمَا  .َكِدَِیب  یتَیِـصان  َِکتَـضبَق َو  یف  َِکتَمَا َو  ُْنباَو  َكُدبَع  اَنَا  ینَتقَلَخ َو  َتنَا  اَِّلا  ََهِلا  ّیبَر آل  َتنَا  َّمُهَّللَا 
.َتنَا اَِّلا  َبونُّذلا  ُرِفْغَیال  ُهَّنِا  یبونُذ  یلرِفْغاَف  یبنَِذب  ُءوبَا  َِکتَمِعِنب َو  ُءوبَا  ُتعَنَص  اَم  ِّرَش  نِم  َكاضِِرب  ُذوعَا  ُتعَطَتْسا 

: همجرت

نابرهم هدنیاشخب  دنوادخ  مان  هب 

ناردام زینک ، زا  روظنم   ) مَاوت زینک  دـنزرف  وت و  هدـنب  نم  ارم و  يدـیرفآ  وت  تسین ؛ وت  زج  يدوبعم  نم ، راـگدرورپ  ییوت  ادـنوادخ ،
.تسوت تسد  رد  مراهم  مَاوت و  تردق  تسد  رد  و  دنتسه )

مه .ما  هدـش  بکترم  هچنآ  ّرـش  زا  وت ، يدونـشخ  هب  مرب  یم  هانپ  .مدروآ  بش  هب  ار  زور  وت ، نامیپ  دـهع و  رب  متـسناوت  هک  اـجنآ  اـت 
.ار مناهانگ  دزرماین  یسک  وت  زج  هک  ار ؛ مهانگ  زرمایب  سپ  .مهانگ  هب  مه  وت و  تمعن  هب  منک  یم  فارتعا 
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میحَّرلا ِنمحَّرلا  ِهللا  ِمِسب 

اَنلرِفْغاَو ًًهَّیِجَـس ؛ َيرَْولا  ِریَخ  ِِهلآ  ٍدَّمَُحم َو  یلَع  ِّلَص  ِهَِّینَّسلا ؛ ِبِهاوَْملا  َبِحاص  ای  ِهَّیِطَْعلِاب ؛ ِنیَدَْیلا  َطِساب  ای  ِهَّیِرَبلا ؛ یَلَع  ِلضَْفلا  َِمئاد  ای 
.ِهَّیِشَْعلا ِهِذَه  یف  یلُْعلااَذ  ای 
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: همجرت

نابرهم هدنیاشخب  دنوادخ  مان  هب 

دورد دنمـشزرا ؛ ياه  شـشخب  هدـنراد  يا  زاـب ؛ یـشخباطع  هب  تتـسد  ود  تسا و  یمیاد  قلخ ، رب  تناـسحا  شـشخب و  هک  نآ  يا 
! هبترمدنلب يا  زرمایب ، بش  نیا  رد  ار  ام  دنتسه و  قلُخ  تشرس و  رد  مدرم  نیرتهب  هک  وا ؛ لآ  دمحم و  رب  تسرف 

: اعد تاقوا 

.دناوخ ار  اعد  نیا  هبترم  تفه  ماش ، هلفان  رخآ  هدجس  رد  هعمج  بش  رد  هک  تسا  هدش  لقن  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  . 1

رد رگا  دناوخب ، هبترم  تفه  هعمج  زور  ای  بش  رد  ار  اعد  نیا  یسک  ره  تسا : هدومرف  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  ترـضح  . 2
.دوش یم  تشهب  دراو  دریمب  زور  ای  بش  نآ 

زا شزرمآ  بلط  رافغتـسا و  ياعد  دوش و  یم  هدـناوخ  مه  رطف  دـیع  بش  رد  هک  تسا  هعمج  بش  فورعم  ياـهاعد  زا  اـعد  نیا  . 3
.تسا دنوادخ 

: عبنم

.هعمج بش  لامعا  نانجلا ، حیتافم  تایلک 

: یبدا نتم 

هد مهاگآ  ناج  كاپ و  لد  بر ، ای 

هد مهاگرحس  هیرگ  بش و  هآ 

نک دوخ  یب  مدوخ  لوا ز  دوخ ، هار  رد 

هد مهار  دوخ  هب  دوخ ، ز  مدش ، وچ  دوخ  یب 

! نم هتسیاب  تراقح  تسوت و  هتسیاش  اهنت  تمظع  یهلا ،
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«. ِهب نآ  هک  هد  نآ  ارم  : » میحر روفغ و  مه  تسا و  میظع  مه  هک  تمیرک  مان  هب 

.دنرب یم  يزور  تمَرَک  ناوخ  زا  ادیپان ، دوجوم  رازه  نارازه  هک  هد  نانچ  يزور  ارم 

.ددرگ یمزاب  وت  نیوکت  تردق  هب  یتسه  ياه  یتفگش  مامت  هشیر  تسین و  هشیدنا  لاجم  ار  تشنیرفآ  ییاناوت  ایادخ ،

! يا هدیشخب  تیدوجوم  شنیرفآ ، رد  هرذ  نیرت  کچوک  هب  هک  ییوت  ایادخ ،

! يا هدومرف  اطع  یگدنز  نیرتراکشآ  ار ، دوجوم  نیرتادیپان  هک  ییوت 

؟ مشاب دیماان  وت  ِمرَک  ناتسآ  زا  هک  نم  زا  تسا  راوازس  ایآ  .دنیوگ  یم  وت  شیاتس  ساپس و  یتسه ، مامت  رصانع  هظحل ، ره  هک  ییوت 

يا و هداد  رارق  تدابع  بش  يراگتـسر ، بش  دیما ، بش  ار  هعمج  بش  یتقو  مشابن ، راودـیما  وت  هجوت  فطل و  هب  مناوت  یم  هنوگچ 
.يا هتخاس  نوزفا  ار  باوص  ياهراک  باوث 

؛ مدرگ یم  تناسحا  هدنمرـش  مرگن ، یم  ار  هدـید  لد و  ياه  یتساراـن  هتفه  کـی  منیـشن و  یم  ملاـمعا  باـسح  هب  یتقو  ادـنوادخ ،
.يداد ما  يزور  یتشادن و  غیرد  نم  زا  وت  مندوب ، راکهنگ  دوجو  اب  هک  یناسحا 

هب ریذپب ؛ ار  ما  هبوت  نک و  تا  یگرزب  ششخب و  نویدم  رگید  راب  ارم  تسا ، لد  یب  ناقشاع  بش  زامن و  بش  زاین ، بش  هک  بشما 
رارق شا  یمارگ  نادناخ  وا و  يارب  تاولـص  دورد و  بش  ار  بشما  هک  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  یفطـصم  دـمحم  تنیتسار ، ربمایپ  قح 

! نانابرهم نیرت  نابرهم  يا  ریذپ و  هبوت  هدنشخب  يا  يا ، هداد 
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هعمج زور  حبص  عولط  ماگنه  اعد 

میحَّرلا ِنمحَّرلا  ِهللا  ِمِسب 

ِلا نِم  ِءایِـصوَالا  ِمَمِذ  ِِهلآَو َو  ِهیَلَع  َُهللا  یَّلَـص  ٍدَّمَُحم  ِهَّمِذ  مالـسلا َو  ُمِهیَلَع  ِِهلُـسُر  ِِهئاِیبنَا َو  ِمَمِذ  ِِهتَِکئالَم َو  ِهَّمِذ  ِهللا َو  ِهَّمِذ  یف  ُتحَبـصَا 
ٍدَّمَحُمَک ِِهتَعاط  ِهللا َو  ِملِع  یف  مُهَّنَا  ُدَهشَا  مِِهنِطاب َو  مِهِرِهاظ َو  مِِهتِینالَع َو  مالسلا َو  ُمِهیَلَع  ٍدَّمَُحم  ِلا  ِّرِِسب  ُتنَما  مالـسلا  ُمِهیَلَع  ٍدَّمَُحم 

.ِِهلآ ِهیَلَع َو  ُهللا  یَّلَص 

: همجرت

نابرهم هدنیاشخب  دنوادخ  مان  هب 

رد .داب و  دورد  نانآ  رب  هک  ادخ  نالوسر  ناربمایپ و  هانپ  ادخ و  ناگتـشرف  هانپ  رد  ادخ و  هانپ  رد  مدنویپ ) یم  حبـص  هب   ) مدرک حبص 
.داب نانآ  رب  دورد  هک  دنتسه  دمحم  نادناخ  زا  هک  ینانیشناج  هانپ  رد  .داب و  وا  نادناخ  وا و  رب  ادخ  دورد  هک  دمحم  هانپ 

.ناراوگرزب نآ  ناهنپ  ادیپ و  داب و  نانآ  رب  دورد  هک  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  دمحم  نادناخ  راکشآ  ّرس و  هب  مدروآ  نامیا 

.داب شنادناخ  وا و  رب  دنوادخ  دورد  هک  دنتسه ؛ دمحم  دننام  قح ، تعاط  ادخ و  تخانش  ماقم  رد  نانآ  هک  مهد  یم  یهاوگ  و 
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هعمج حبص  زامن  زا  دعب  ياعد 

میحَّرلا ِنمحَّرلا  ِهللا  ِمِسب 

ُعَسْوَا َُکتَمحَر  یلَمَِعل َو  یّنِم  اجرَا  َِکتَرِفغَِمل  اَنَاَف  یتَنَکسَم ، ََََقاف َو 
ََََ

یت يرقَف َو  َموْیلا  َکَیِلا  ُتلَزنَا  یتَجاِحب َو  َکَیِلا  ُتدَّمَعَت  ّینِا  َّمُهَّللَا 
.یبونُذ نِم 

ْفِرْـصَی َمل  َکنِم َو  ّاِلا  ُّطَق  ًاریَخ  ْبُِصا  َمل  ّینِاَف  َکَیِلا ، يرقَِفل  َکیَلَع َو  َِکلذ  ِریـسیَت  اهیَلَع َو  َِکتَردـُِقب  یل  ٍهَجاـح  ِّلُـک  َءاـضَََق  َلَّوَتَف 
.َكاوِس ٌدَحَا  ُّطَق  ًءوس  یّنَع 

.َكاوِس یبنَِذب  َکَیِلا  یضُفا  یتَرفُح َو  یف  ُساّنلا  ینُدِْرُفی  َموی  يرقَف ؛ ِموِیل  ياینُد َو ال  یتَرِخِآل َو  وجرَا  ُتَسل  َو 

: همجرت

نابرهم هدنیاشخب  دنوادخ  مان  هب 

سپ .مدروآ  دورف  وت  هاگرد  هب  ار  ما  یگراچیب  يدـنمزاین و  رقف و  راب  زورما  مدرک و  وت  هاگرد  دـصق  دوخ  تجاح  اب  نم  ادـنوادخ ،
.تسا رت  عیسو  مناهانگ  زا  یسب  تتمحر ، شزرمآ و  مراودیما و  مرادرک ، زا  شیب  تشزرمآ  هب  نم 

هب دنمزاین  مه  نم  هکنآ  يارب  تسا و  ناسآ  وت  رب  يراد و  نآ  رب  تردق  هک  تهج  نادب  ار  متجاح  همه  ندروآرب  ریگ  هدهع  رب  سپ 
ایند و ترخآ و  يارب  نم  و  وت ؛ زج  یـسک  نم  زا  ار  يدـب  درکن  عفد  وت و  بناج  زا  زج  مدیـسرن  يریخ  هب  زگره  نم  اریز  متـسه ؛ وت 

.مرادن دیما  یسک  هب  وت  زج  مرآ ، تیوس  هب  ار  مهانگ  دنراذگ و  اهنت  مربق  رد  ارم  هک  يزور  مزاین ، زور 

: اعد تاقوا 

نیموصعم همئا  .تسین  كرد  لباق  هک  تسا  هتفهن  یتمظع  هظحل ، تعاس و  ره  رد  هعمج  زور  بش و  ياه  ترایز  اهاعد و  دروم  رد 
تلیضف رگید  ياه  زور  هب  تبسن  هعمج  زور  .دنا  هدرک  دیکأت  رایسب  هعمج  تدابع  رب  مالسلا  هیلع 
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نیا .دـننک  مامتها  تاولـص  رکذ  هژیو  هب  تدابع ، رافغتـسا و  یگزیکاپ و  هب  زور  نیا  رد  هک  تسا  هدـش  شرافـس  ناـنمؤم  هب  دراد و 
ناهانگ و شزرمآ  يارب  هک  دنتسه  نآ _  زا  سپ  هچ  زامن ، زا  شیپ  هچ  هعمج _  زور  ياعد  رامش  یب  زا  یکچوک  شخب  مه  اهاعد 

هتـشاد همادا  باتفآ  ندیمد  ات  زامن  تابیقعت  راب ، کی  یهام  مک ، تسد  هک  تسا  هدـش  شرافـس  تسا و  دـیفم  رایـسب  نورد  يافص 
.دشاب

: عبنم

صص 57 و 58. هعمج ، زور  لامعا  نانجلا ، حیتافم  تایلک 

: یبدا نتم 

راد هیالط  نامه  نامک _  نیگنر  راـظتنا  رد  مزود و  یم  نامـسآ  هب  مشچ  نم ، دوش و  یم  زاـغآ  حبـص  شیوشترپ ، یلو  مارآ ، مارآ 
.منام یم  تا _  ینامسآ  روضح 

؟ میشاب قفش  ندید  زا  نوخ  لد  یک  ات  ناج ، الوم 

؟ میراپسب تترایز  رادید و  هب  لد  حبص ، زور  ره  میوش و  قرغ  يراودیما  ياه  گنر  رد  ات  تروضح  زبس  هنییآ  تساجک 

«. تسا دنلب  حبص  يادص  »

.ییاشامت روش  زا  رپ  دش  دهاوخ  هدیپس  مهاگن ، يور  شیپ  ییآ و  یم  هک  دنا  هتفگ 

.تسا دنلب  حبص  يادص 

.ییآ یم  هنیس  رد  نامسآ  رون ، زا  یجّومت  اب  دنا  هتفگ 

.مدنموزرآ هاگن  تسا  هتسخ  هک : ملانب  ردقچ 

.ییاهنت تعسو  هب  یمغ  مراد ؛ مغ  هک : منک  هیوم  ردقچ 

.تسا يربا  ما  یلحاس  هاگن  اه ، ناراب  یپ  زا  زونه 
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: منام یم  وت  قشع  ضیرم  اه ، نامرد  یپ  رد  زونه 

، راظتنا اه  نرق  لوط  رد  هک  يا  هتـسخ  هاگن  رگید و  يا  هنیدآ  ندش  يرپس  هودـنا  زا  رپ  قفـش ، زا  رپ  یبورغ  ات  ییالط  حبـص  کی  زا 
: مشیدنا یم  دراد ؛ رگید  یحبص  هب  دیما  مه  زاب 

! ماجرفان هودنا  نیا  تسیچ  ایادخ ،

؟ منک یم  شراثن  لزغ  لزغ  ار ، دوخ  هناقشاع  ياه  هوکِش  نم  دنیشن و  یم  تلادع  ریرس  رب  هک  هاگنآ  شمنیب  یم  ایآ 

.دناوخ یم  شمارآ  هب  ار  ملد  مّسبت ، رد  مّسبت  وا  میوگ و  یم  میاه  یگنت  لد  زا  هاگنآ 

� � �

؟ تسا هدرک  وحم  شیوخ  دوبک  رد  ار  ناگدیشک  تبرغ  ياون  یتح  هک  هودنا  رپ  ناراگزور  نیا  لد  رد  تسیچ  ادنوادخ ،

؟ تساجک دراک ، یم  دیشروخ  اه  هنیس  كاپ  يافرژ  رد  هک  نآ  ایادخ ،

! اعد دریگ  یم  جوا  شتونق  رد  بش  ره  هک  نآ  ایادخ ،

؟ تساجک دراب ، یم  شیوخ  مشچ  ار ز  تباجا  ناراب  هک  نآ 

.تسا هتشاد  هاگن  تلادع  قشع و  هانپ  رد  ار ، ناهانپ  یب  هک  شهانپ ؛ راس  هیاس  اشوخ 

! ناج الوم 

.تسا هناخ  نازخ  ایند ، وت  یب  ار ؛ یگدنز  تصرف  دیاپ  یمن  ناراهب  یتح  وت ، یب 

.ار نامسآ  دوخ ، شوغآ  رد  دریگب  ناراب  قوش  اب  هک  درادن  يزبس  گنر  نامک ، نیگنر  وت ، یب  .دنرابغ  رد  اه  هنییآ  وت ، یب 
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.تسا هناقشاع  نیمز ، اما  وت ، اب  هناهب ؛ یب  نامز ، یتح  وت ، یب  .تسا  هعمج  حبص  نامیاهوزرآ ، زا  رتاهنت  وت ، یب 

� � �

هعمج زور  ياعد 

میحَّرلا ِنمحَّرلا  ِهللا  ِمِسب 

نَم ُبیخیال  ُهَرَکَـش َو  نَم  ُصُقنَی  ُهَرَکَذ َو ال  نَم  �یـسنَی  يذَّلا ال  ِمیلَْعلا  ِءآیـشَْألا  ِءآنَف  َدَعب  ِرِخ�ْالاَو  ِءایحِْإلاَو  ِءاشنِْإلا  َلبَق  ِلَّوَْألا  ِهَِّللُدـمَْحلَا 
.ُهاجَر نَم  َءآجَر  ُعَطقَی  ُهاعَد َو ال 

َِکئآیبنَا َو نِم  َتثََعب  نَم  َکِشرَع َو  َهَلَمَح  َِکتاوامَس َو  َناّکُس  َِکتَِکئالَم َو  َعیمَج  ُدِهـُشا  ًادیهَـش َو  َِکب  �یفَک  َكُدِهـُشا َو  ّینِا  َّمُهَّللَا 
.َکِقلَخ ِفانصَا  نِم  َْتاَشنَا  َِکلُسُر َو 

ُهللا یَّلَـص  ًادَّمَُحم  َّنَا  َلیدـبَت َو  َِکلْوَِقل َو ال  َفلُخ  َلیدَـع َو ال  ََکل َو ال  َکیرَـش  َكَدـحَو ال  َتنَا  ّآلا  َهِلا  ُهللا آل  َتنَا  َکَّنَا  ُدَهـشَا  ّینَا 
َرَذنَا ِباوَّثلا َو  َنِم  ٌّقَح  َوُه  اِمب  َرََّشب  ُهَّنَا  ِداهِْجلا َو  َّقَح  َّلَجَوَّزَع  ِهللا  ِیف  َدَهاج  ِدابِْعلا َو  َیِلا  ُهَتلَّمَح  ام  �يّدَا  َُکلوسَر  َكُدـبَع َو  ِِهلا   ٰ ِهیَلَع َو

.ِباقِْعلا َنِم  ٌقدِص  َوُه  اِمب 

.ُباّهَْولا َتنَا  َکَّنِا  ًهَمحَر  َکنَُدل  نِم  یل  بَه  ینَتیَدَه َو  ِذا  َدَعب  یبلَق  غُِزت  ینَتییحَا َو ال  ام  َِکنید  �یلَع  یْنتِّبَث  َّمُهَّللَا 

َتبَجْوَا آم  ِتاعُمُْجلا َو  ِضَرَف  ِءآدَِأل  ینقِّفَو  ِِهتَرمُز َو  یف  ینرُـشحا  ِِهتَعیـش َو  ِهِعاـبتَا َو  نِم  ینلَعْجاَو  ٍدَّمَُحم  ِلا   ٰ �یلَع ٍدَّمَُحم َو  �یلَع  ِّلَـص 
.ِءآ�زَْجلا ِموی  یف  ِءآطَْعلا  َنِم  اِهلهَِأل  َتمَسَق  ِتاعاّطلا َو  َنِم  اهیف  َّیَلَع 

.ُمیکَْحلا ُزیزَْعلا  َتنَا  َکَّنِا 
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: همجرت

نابرهم هدنیاشخب  دنوادخ  مان  هب 

شومارف هک  ییاناد  .نآ  يانف  زا  سپ  تسا  نیـسپاو  یتسه و  ندرک  هدـنز  داـجیا و  زا  شیپ  تسا  نیتسخن  هک  ار  يدـنوادخ  ساـپس 
ار شراودیما  دیما  دناوخب و  ار  وا  هک  نآ  دزاسن  دیمون  دـهاکن و  دراد ، یم  ساپـس  هک  نآ  زا  ار  شتمعن  ار و  شناگدـننکدای  دـنکن 

.دنکن عطق 

نامـسآ نانکاس  ار و  تنالوسر  ناگتـشرف و  مامت  مریگ  یم  هاوگ  دنک و  یم  تیافک  وت  هاوگ  مریگ و  یم  هاوگ  ار  وت  نم  ادـنوادخ ،
تاقولخم زا  يا  هدـیرفآ  هچنآ  تناگداتـسرف و  ناربمایپ و  زا  يا  هتخیگنارب  هک  ییاـهنآ  ار و  تشرع  ناگدـننکاج  هباـج  ار و  تیاـه 

تراتفگ رد  یفّلخت  هن  دـننام ؛ لـثم و  یب  کیرـش ؛ نودـب  يا ، هناـگی  .تسین  يدوبعم  وت  زج  هک ) مهد  یم  یهاوگ   ) ار تنوگاـنوگ 
وا هب  ار  هچنآ  تسوت و  هداتـسرف  هدنب و  داب _  شنادناخ  وا و  رب  ادـخ  دورد  هک  دـمحم _  هک  مهد  یم  یهاوگ  .یلیدـبت  هن  تسه و 

رذحرب یقیقح و  شاداپ  هب  ار  نامدرم  داد  تراشب  دروآ و  اج  هب  شـشوک  قح  زیزع ، يادخ  هار  رد  دیناسر و  تناگدـنب  هب  يدرپس ،
.نیتسار رفیک  زا  ار  نانآ  تشاد 

دوخ دزن  زا  نم  هب  يدرک و  متیادـه  هکنآ  زا  سپ  ار  ملد  نکن  فرحنم  ما و  هدـنز  هک  ینامز  ات  رادـب ، تباث  تنید  رب  ارم  ادـنوادخ ،
.رگشیاشخب ییوت  انامه  هک  ياشخب  یتمحر 

راد مقفوم  نادرگ و  روـشحم  يو  هورگ  اـب  ارم  .وا و  نایعیـش  ناوریپ و  زا  ارم  هد  رارق  وا و  نادـناخ  دـمحم و  رب  تسرف  دورد  ایادـخ 
( اه هعمج   ) نآ لها  هب  ازج  زور  رد  هک  ییاهاطع  يدرک و  بجاو  نم  رب  اه  هعمج  رد  هک  یتاـعاط  اـه و  هعمج  فیلاـکت  يادا  يارب 

.هنازرف ردتقم  ییوت  انامه  هک  يا ؛ هدرک  تمسق 
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: اعد تاقوا 

.تسا زور  لوط  رد  ای  حبص  زامن  زا  سپ  نآ ، ندناوخ  نامز  هک  تسا  هدش  شرافس  زور  تاقوا  يارب  ًالومعم 

: عبنم

ص 120. مالسلا ، هیلع  نیدباعلا  نیز  ماما  هیعدا  . 1

.هعمج زور  ياعد  نانجلا ، حیتافم  تایلک  . 2

.هیداجس هفیحص  . 3

: یبدا نتم 

.ییاتکی ییادخ ، رد  اتمه و  یب  تمظع ، رد  هک  ییوت  تسوت ؛ هتسیاش  اهنت  شیاتس  ساپس و  ادنوادخ ،

؛ درادن یتساک  هاگ  چیه  دریگ و  ینوزف  تسا ؛ یمیاد  یگـشیمه و  هک  یـشیاتس  تسوت ؛ نآ  زا  يدـبا  شیاتـس  ساپـس و  ادـنوادخ ،
! لالج تمارک و  بحاص  يا  دنک  یم  تا  یضار  يراد و  یم  تسود  هک  هنوگ  نامه 

! شکاپ هدیدنسپ و  نادناخ  تمحر و  لوسر  هلآ ، هیلع و  هللا  یلص  دمحم  ترضح  ینامسآ  ناور  رب  ناوارف  دورد  تسرف ، دورد 

مه ار  ام  هنافراع  تاراظتنا  تسوا ، راظتنا  رطع  زا  هدنکآ  اه  لد  هک  دوعوم [ ترضح  یترایز  زور  هنیدآ ، يابیز  زور  زور ، نیا  رد  و 
.امرفب هدروآرب 

هبدن مرگ  ياوجن  ساپ  هب  امرفب و  وفع  مالسلا  هیلع  بحاص  ترضح  تمظع  رطاخ  هب  ار  ام  کچوک  گرزب و  ياهاطخ  اراگدرورپ ،
.نک تیانع  ام  هب  ار  هعمج  زور  ياه  شیاین  كرد  قیفوت  مهجرف » لجع  دمحم و  لآ  دمحم و  یلع  لص  مهللا   » تاملک رطع  و 
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شیاین لد  ناـج و  دنتـسه و  تیناـسنا  ناـسنا و  یجنم  نیـسپاو  راـظتنا  زا  هدـنکآ  هک  ار  ییاـه  تراـیز  ییاوآ  مه  یهارمه و  قیفوت 
.دنناوخ یمارف  نامسآ  بارحم  نیرتدنلب  ياشامت  هب  ار  ناگدننک 

.نیمآ زاین ؛ یب  زاون  هدنب  هشیمه  يا  تمرک  فطل و  هب 
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اه هام  ياعد  موس : لصف 

بجر هام  زور  ره  ياعد 

میحَّرلا ِنمحَّرلا  ِهللا  ِمِسب 

َكُدـیعاوَم َّمُهَّللَا َو  ٌدـیتَع ، ٌباوَج  َو  ٌرِـضاح ، ٌعمَـس  َکنِم  ٍَهلَاْسَم  ِّلُِـکل  َو  َنیتِماّـصلا ، َریمَـض  ُمَلعَی  َو  َنیِلئاّـسلا ، َجـِئاوَح  ُکـِلمَی  نَم  اـی 
اینُّدـِلل َو یِجئاوَح  َیِـضقَت  نَا  َو  ٍدَّمَُحم ، ِل�ا  ٍدُـمَُحم َو  �یلَع  ِلَُـصت  َیّ نَا  َُکلَئـسَأَف  ُهَعِـساْولا ، َُکتَمحَر  َو  ُهَلِـضاْفلا ، َکـیدایَا  َو  ُهَقِداّـصلا ،

.ٌریدَق ٍءْیَش  ِّلُک  �یلَع  َّکنِا  ِهَرِخ�ْالا ،

: همجرت

نابرهم هدنیاشخب  دنوادخ  مان  هب 

یتساوخرد ره  يارب  .تسا  هاگآ  دراد ، رارق  تکاس  دارفا  لد  رد  هچنآ  هب  تسوا و  رایتخا  رد  ناگدـنهاوخ  ياه  تجاـح  هک  نآ  يا 
یم وت  زا  تا ، هدرتسگ  تمحر  رایـسب و  ياه  تمعن  تتـسار و  ياه  هدعو  قح  هب  ایادـخ  .تسایهم  یباوج  رـضاح و  یـشوگ  وت ، زا 

.ییاناوت يراک  ره  رب  وت  هک  يزاس  ققحم  ار  مترخآ  ایند و  ياه  تجاح  یتسرف ، دورد  شنادناخ  دمحم و  رب  هک  مهاوخ 

: اعد تاقوا 

.تسا هدومرف  شرافس  بجر  هام  زور  ره  يارب  ار  اعد  نیا  مالسلا  هیلع  نیسحلا  نب  یلع  ترضح 

: عبنم

ص 220. نانجلا ، حیتافم 
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بجر هام  یمومع  ياعد 

میحَّرلا ِنمحَّرلا  ِهللا  ِمِسب 

.ُهَلَئَس نَم  یطُعی  نَم  ای  ِلیلَْقلِاب  َریثَْکلا  یِطُعی  نَم  ای  ٍّرَش  ِّلُک  َدنِع  ُهَطَخَس  ُنَما  ٍریَخ َو  ِّلُِکل  ُهوجرَا  نَم  ای 

فِرْصا ِهَرِخْآلا َو  ِریَخ  َعیمَج  اینُّدلا َو  ِریَخ  َعیمَج  َكاِیا  یتَلَئـسَِمب  ینِطعَا  ًهَمحَر  ُهنِم َو  ًانُّنََحت  ُهفِرعَی  َمل  نَم  ُهلَئـسَی َو  َمل  نَم  یطُعی  نَم  ای 
.ُمیرَک ای  َِکلضَف  نِم  یندِز  َتیَطعَا َو  ام  ٍصوقنَم  ُریَغ  ُهَّنِاَف  ِهَرِخْآلا  ِّرَش  اینُّدلا َو  ِّرَش  َعیمَج  َكاِیا  یتَلَئسَِمب  یّنَع 

***

.ِراَّنلا یَلَع  یتَبیَش  مَّرَح  ِلوَّطلاَو ؛ ِّنَْملااَذای  ِدوْجلاَو ؛ ِءامعَّنلااَذای  ِمارکِْالاَو ؛ ِلالَْجلااَذای 

: همجرت

نابرهم هدنیاشخب  دنوادخ  مان  هب 

، يّرش ره  رد  شمشخ  زا  متسه  نمیا  يریخ و  ره  رد  مراد  دیما  وا  هب  هک  نآ  يا 

، كدنا تعاط )  ) ربارب رد  رایسب  ياطع )  ) دهد یم  هک  يا 

.دهاوخب وت  زا  هک  سکره  هب  دنک  اطع  هک  نآ  يا 

یتساوخرد رطاخ  هب  نم  رب  نک  اطع  تمحر ؛ يزرورهم و  هار  زا  دسانشب  ار  وت  هن  دهاوخن و  وت  زا  هک  یـسک  هب  دنک  اطع  هک  نآ  يا 
ّرـش همه  مدرک  هک  یتساوخرد  نامه  رطاـخ  هب  نم  زا  نادرگب  ار و  ترخآ  ياـه  یبوخ  ریخ و  همه  اـیند و  ریخ  همه  مدرک  وت  زا  هک 

! تمارکاب يا  تدوخ  لضف  زا  نم  يارب  ازفیب  ینک و  اطع  هچنآ  درادن  مک  اریز  ار ؛ ترخآ  يدب  ّرش و  ایند و 

***

.خزود شتآ  رب  ار  منساحم  نک  مارح  تواخس ؛ اطع و  بحاص  يا  ششخب ؛ اه و  تمعن  بحاص  يا  لالج ، تمارک و  بحاص  يا 

تاقوا ياه  شیاین  هعومجم   : توکلم ات  شیاین  www.Ghaemiyeh.comزا  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 108زکرم  هحفص 85 

http://www.ghaemiyeh.com


ص:76

: اعد تاقوا 

.دوش هدناوخ  بجر  هام  رد  بش  زور و  ياهزامن  زا  سپ  ماش  حبص و  اعد ، نیا 

: عبنم

ص 228. نانجلا ، حیتافم 
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ناضمر هام  یمومع  ياعد 

میحَّرلا ِنمحَّرلا  ِهللا  ِمِسب 

ُهَتمَّرَک َو ُهَتمَّظَع َو  ٌرهَـش  اذَـه  ُریـصَْبلا َو  ُعیمَّسلا  َوُه  ٌءیَـش َو  ِِهلثِمَک  َسَیل  يذَّلا  ُمیظَْعلا  بَّرلا  َتنَا  ُمیحَر  اـی  ُروفَغ  اـی  ُمیظَع  اـی  ُِیلَع  اـی 
ٍتانَّیب ِساّنِلل َو  ًيدُه  َنآرُْقلا  ِهیف  َتلَزنَا  يذَّلا  َناضَمَر  ُرهَـش  َوُه  َّیَلَع َو  ُهَمایِـص  َتضَرَف  يذَّلا  ُرهَّشلا  َوُه  ِروهُّشلا َو  یَلَع  ُهَتلَّضَف  ُهَتفَّرَش َو 

َنِم یتَبَقَر  ِكاکَِفب  َیَلَع  َّنُم  َکیَلَع  ُّنَُمی  ِّنَْملاَذایَف َو ال  ٍرهَـش  ِفلَا  نِم  ًاریَخ  اـهَتلَعَج  ِردَْـقلا َو  َهَلَیل  ِهیف  َتلَعَج  ِناـقرُْفلا َو  يدُْـهلا َو  َنِم 
.َنیمِحاَّرلا َمَحرَا  ای  َِکتَمحَِرب  َهَّنَْجلا  ِینلِخدَا  ِهیَلَع َو  ُّنُمَت  نَمیف  ِراَّنلا 

: همجرت

نابرهم هدنیاشخب  دنوادخ  مان  هب 

یهام نیا  انیب و  اونـش و  تسوا  يزیچ و  وا  دننام  تسین  هک  یگرزب  راگدرورپ  ییوت  نابرهم ؛ يا  هدـنزرمآ ، يا  گرزب ، يا  الاو ، يا 
هزور هک  تسا  یهام  نآ  اه و  هام  همه  رب  یتخاس  شرترب  يدیـشخب و  شفرـش  یتشاد و  شا  یمارگ  يدنایامن و  شگرزب  هک  تسا 

تـسرد هاوگ  مدرم و  ییامنهار  يارب  يدرک  لزاـن  ار  نآرق  نآ  رد  هک  تسا  ناـضمر  هاـم  نآ  نم و  رب  يدرک  بجاو  ار  نآ  نتفرگ 
هک یتّنم  بحاص  يا  .يداد  رارق  هام  رازه  زا  رتهب  ار  نآ  يداد و  رارق  نآ  رد  ار  ردق  بش  وت  لطاب و  قح و  نیب  قرف  تیاده و  يارب 

اهنآ نایم  رد  خزود  شتآ  زا  منتخاس  دازآ  هب  نم  رب  راذگ  ّتنم  دشابن ، ّتنم  وت  رب 
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.نانابرهم نیرت  نابرهم  يا  تدوخ  تمحر  هب  نک  لخاد  تشهب  رد  ارم  ناشیا و  رب  یهن  ّتنم  هک 

: اعد تاقوا 

.دوش یم  هدناوخ  ناضمر  كرابم  هام  رد  بش  زور و  ياهزامن  بیقعت  رد  اعد  نیا 

: عبنم

ص 289. نانجلا ، حیتافم 
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ناضمر هام  رد  زامن  زا  سپ  ياعد 

ِمیِحَّرلا ِنمحَّرلا  ِهللا  ِمِسب 

.َرورُّسلا ِروبُْقلا  ِلهَا  یلَع  لِخدَا  َّمُهّللَا 

َّمُهّللَا ٍبورکَم ؛ ِلُک  نَع  جِرَف  َّمُهّللَا  ٍنیدَم ؛ ِلُک  َنیَد  ِضقا  َّمُهّللَا  ٍنایرُع ؛ َّلُک  ُسکا  َّمُهّللَا  ٍِعئاج ؛ َّلُک  ِعبـشَا  َّمُهّللَا  ٍریقَف ؛ َّلُک  ِنغَا  َّمُهّللَا 
؛ َكانِِغب انَرقَف  َّدُس  َّمُهّللَا  ٍضیرَم ؛ َّلُک  ِفشا  َّمُهّللَا  َنیِملـسُْملا ؛ ِروُما  نِم  ٍدِساف  َّلُک  ِحلـصَا  َّمُهّللَا  ٍریـسَا ؛ َّلُک  َُّکف  َّمُهّللَا  ٍبیرَغ ؛ َّلُک  َّدُر 

.ُریدَق ٍءیَش  ِلُک  یلَع  َکَّنِا  ِرقَْفلا  َنِم  اِننغَاو  َنیَّدلا  اَّنَع  ِضقا  َّمُهّللَا  َِکلاح  ِنسُِحب  اِنلاح  َءوس  ریَغ  َّمُهّللَا 

: همجرت

نابرهم هدنیاشخب  دنوادخ  مان  هب 

.نک ریـس  ار  ناگنـسرگ  همه  ایادـخ ، .نادرگ  زاین  یب  ار  ناریقف  همه  ایادـخ ، .نک  اطع  یناـمداش  طاـشن و  روبق  لـها  رب  وت  ادـخ  يا 
هب ار  یبیرغ  ره  ایادخ ، .هد  شیاشگ  ار  يراتفرگ  ره  ایادخ ، .نک  ادا  ار  ینویدم  ره  یهدب  ایادخ ، .ناشوپب  ار  ناگنهرب  همه  ایادـخ ،
افش ار  نارامیب  همه  ایادخ ، .نک  حالصا  ار  ناناملسم  روما  دسافم  همه  ایادخ ، .نادرگ  دازآ  ار  يریـسا  ره  ایادخ ، .نادرگ  زاب  نطو 

.امرف تیانع 

.هد رییغت  تدوخ  لاح  یبوخ  هب  ار  ام  یلاحدب  ایادخ ، .ریگب  ار  ام  يرادن  رقف و  ولج  دوخ ، تاذ  يزاین  یب  هب  ایادخ ،
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.ییاناوت زیچ  ره  رب  وت  اریز  امرف ؛ لََدب  يزاین  یب  هب  ار  ام  رقف  نک و  ادا  ار  ام  یهدب  ایادخ ،

: اعد تاقوا 

دنوادـخ دـناوخب ، یبـجاو  زاـمن  ره  زا  سپ  ناـضمر  هاـم  رد  ار  اـعد  نیا  هک  ره  : » دومرف هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربماـیپ  ترـضح 
.تسا هدش  دیکأت  زامن  تابیقعت  يارب  اعد  نیا  .دزرمایب » تمایق  زور  ات  ار  وا  ناهانگ 

: عبنم

ص290. نانجلا ، حیتافم 
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فلتخم لامعا  ياعد  مراهچ : لصف 

روما رد  شیاشگ  ياعد 

ِمیِحَّرلا ِنمحَّرلا  ِهللا  ِمِسب 

.ینَّمَهَا ام  ینِفِکا  ٌءیَش  ُهنِم  یفکَی  ٍءیَش َو ال  ِّلُک  نِم  یفکَی  نَم  ای 

: همجرت

نابرهم هدنیاشخب  دنوادخ  مان  هب 

.تسا مهم  میارب  هچنآ  نک  تیافک  يزیچ ؛ وت  زا  دنک  یمن  تیافک  ینک و  یم  تیافک  هچره  زا  هک  يا 

: اعد تاقوا 

.تسا هدومرف  شرافس  نآ  هب  مالسلا  هیلع  داوج  ترضح  تسا و  دنمدوس  مغ  يراتفرگ و  عفر  جرف و  يارب 

: عبنم

ص 186. نانجلا ، حیتافم 
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جرف ياعد 

ِمیِحَّرلا ِنمحَّرلا  ِهللا  ِمِسب 

یَـضرَم یلَع  ِهَورَّثلاَو َو  ِءاـنَْغلِاب  ِتاـنِموُْملا  َنینِموُْملا َو  ِءارَُقف  یلَع  لَّضَفَت  ِرحَْبلا  ِرَّبـْلا َو  ِیف  َكاـعَد  نَم  ِّقَِحب  َكاـجان َو  نَم  ِّقَِحب  یهِلا 
ِتانِموُْملا َنینِموْملا َو 
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مِِهناـطْوَا یِلا  ِّدَّرلاـِب  ِتاـنِموُْملا  َنینِموُْملا َو  ِءاـبَرُغ  یلَع  ِهَمحَّرلا َو  ِهَرِفغَْملاـِب َو  ِتاـنِموُْملا  َنینِموُْملا َو  ِتاومَا  یلَع  مَرَْکلا َو  ِفطُّللاـِب َو 
.َنیعَمجَا ِِهلا  ٍدَّمَحُِمب َو  َنیِمناغ  َنیِملاس 

: همجرت

نابرهم هدنیاشخب  دنوادخ  مان  هب 

تانمؤم نانمؤم و  ناریقف  رب  نک  لضفت  ایرد ؛ رد  نابایب و  رد  دناوخ  ار  وت  هک  نآ  قح  هب  دنک و  تاجانم  وت  اب  هک  نآ  قح  هب  ایادخ ،
رب رهم و  شزرمآ و  هب  تانمؤم  نانمؤم و  ناگدرم  رب  یتمالـس و  نامرد و  هب  تانمؤم  ناـنمؤم و  ناراـمیب  رب  تورث و  يزاـین و  یب  هب 

.دمحم لآ  یمامت  دمحم و  قح  هب  يرو ؛ هرهب  یتسردنت و  رد  دوخ  نطو  هب  تشگرب  هب  تانمؤم  نانمؤم و  نابیرغ 

: اعد تاقوا 

.دوش یم  هدناوخ  نانمؤم  رما  رد  جرف  يارب  هک  تسا  رمالا [ بحاص  ترضح  ياهاعد  هلمج  زا 

: عبنم

ص 116. يرها ، یسیع  يدهملا ، هفیحص  . 1

ص 194. نانجلا ، حیتافم  . 2
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تاجاح بلط  ياعد 

میحَّرلا ِنمحَّرلا  ِهللا  ِمِسب 

.َنیمِحاَّرلا َمَحرَا  ای  َو  َنیکاسَْملا ، َمِحار  ای  َو  ِنیتَْملا ، ِهَّوُْقلااَذ  ای  َنیرِخ�ْالاَو ، َنیلَّوَْالا  َریَخ  ای  َو  َنیرَخ�ْالاَو ، َنیلَّوَْالا  َّبَر  ای 

: هیاور یف  و 
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.انَتَجاح ِْضقاَو  اِننغَا  َنیمِحاَّرلا ، َمَحرَا  ای  َو  ِنیتَْملا ، ِهَّوُْقلااَذ  ای  َو  َنیرِخ�ْالا ، َرِخ�ا  ای  َو  َنیلَّوَْالا ، َلَّوَا  ای 

: همجرت

نابرهم هدنیاشخب  دنوادخ  مان  هب 

نابرهم يا  ناگراچیب و  هب  هدـننک  محر  يا  يوق و  يورین  ياراد  يا  نیرخآ و  نیلوا و  نیرتهب  يا  نیرخآ و  نیلوا و  راـگدرورپ  يا 
.نانابرهم نیرت 

: تسا هدمآ  رگید  یتیاور  رد  و 

ادا ار  متجاح  نادرگ و  زاین  یب  ارم  ناـنابرهم ، نیرت  ناـبرهم  يا  يوق و  يورین  ياراد  يا  اـهتنا و  ره  ناـیاپ  يا  زاـغآ و  ره  زاـغآ  يا 
.نک
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: تسا هدش  دراو  هنیمز  نیا  رد  يرگید  ياعد  زین 

میحَّرلا ِنمحَّرلا  ِهللا  ِمِسب 

، یلرِّدَُـقت َمل  ام  ِبَلَط  یف  یِنیُعت  َّمُهَّللَا ال  ینَتیَّفََوت ، اِذا  ینمَحْراَو  یلرِفْغاَو  ینَتیَقبَا ، ام  ًادـَبَا  یِنفاع  ینُرتْساَو َو  ینَتقَزَر ، اِمب  ینعِّنَق  َّمُهَّللَا 
.ًالهَس ًارَّسَیُم  ُهلَعجاَف  ُهَترَّدَق  ام  َو 

َو ال ِِهب ، یل  ُتلَّفَکَت  اِمب  ینلَغـشَت  ـال  َو  َُهل ، ینَتقَلَخ  اـِمل  ینغِّرَف  َّمُهَّللَا  ٍهاـفاکُم ، َریَخ  َّیَلَع  ٌهَمِعن  َُهل  نَم  َّلُـک  َو  َّيَدـِلاو ، یّنَع  ِفاـک  َّمُهَّللَا 
.َُکلَئسَا اَنَا  ینمِرَحت َو  َو ال  َكُرِفغَتسَا ، اَنَا  ینبِّذَُعت َو 

.َنیمِحاَّرلا َمَحرَا  ای  َکُطِخُسی ، اِمل  َبُّنَجَّتلاَو  َکیضُری ، اِمب  َلَمَْعلاَو  َکَتَعاط ، ینمِْهلَا  َو  یسفَن ، یف  َکَنْأَش  مِّظَع  َو  یسفَن ، لِّلَذ  َّمُهَّللَا 

: همجرت

نابرهم هدنیاشخب  دنوادخ  مان  هب 

ارم هک  نامز  نآ  راد و  تمالس  ارم  ناشوپب و  ار  مبویع  نادرگ و  معناق  يا ، هداد  هچنآ  هب  يراد ، یم  هدنز  ارم  هک  هاگنآ  ات  ادنوادخ ،
ارم یناریم ، یم 
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، يا هدرک  رّدـقم  میارب  ار  هچنآ  زادـنیم و  جـنر  هب  يا ، هتخاسن  رّدـقم  میارب  هچنآ  رب  ارم  اهلاراب ! .هد  رارق  تتمحر  لومـشم  زرماـیب و 
.نادرگ ناسآ 

.هد شاداپ  هجو  نیرتهب  هب  دراد ، یقح  نم  رب  ار  هک  ره  ردام و  ردپ و  ادنوادخ ،

لوغـشم ما ، هتخادنا  تمحز  هب  نآ  يارب  ار  مدوخ  هچنآ  رد  نک و  لوغـشم  يا ، هدیرفآ  ارم  نآ  تهج  هب  هچنآ  رد  اهنت  ارم  ادنوادخ ،
.زاسن

ار هچنآ  زا  يرود  تسوت و  تیاضر  دروم  هچنآ  هب  لـمع  تتعاـط و  اـمرف و  نوزفا  مسفن  رد  ار  تماـقم  لـیلذ و  ار  مسفن  ادـنوادخ ،
.ناگدننک محر  نیرتهب  يا  نک ، ماهلا  نم  هب  تسا ، وت  بضغ  دروم 

: اعد تاقوا 

.يورخا يویند و  ياه  هتساوخ  همه  يارب  مالسلا  اهیلع  ارهز  ترضح  ياعد 

: عبنم

ص43. ارهزلا ، هفیحص 

� � �

یتمالس بلط  ياعد 

میحَّرلا ِنمحَّرلا  ِهللا  ِمِسب 

اینُّدلا َنامحَر  َکِقلَخ ، ِعیمَج  �یلَع  َّیَلَع َو  ِهَِیفاْعلِاب  ُلِّضَفَتُملاَو  ِهَِیفاْعلِاب ، ُناّنَْملاَو  ِهَِیفاْعلاب ، ُمِعنُْملاَو  ِهَِیفاْعلا ، َقِزار  َو  ِهَِیفاْعلا ، َِّیلَو  ای  ُهللاَا  ای 
َمَحرَا ای  ِهَرِخْآلاَو ، اینُّدـلا  ِیف  َهَِیفاْعلا ، ِرکُـش  یف  ِهَِیفاـْعلا ، َماـمَتو  َهَِیفاـْعلا  اـنقُزْراَو  ٍدَّمَُحم  ِلا  ٍدَّمَُحم َو  یلَع  ِّلَـص  اـمُهَمیحَر ، ِهَرِخآـْلاَو َو 

.َنیمِحاّرلا

: همجرت

نابرهم هدنیاشخب  دنوادخ  مان  هب 

یمامت رب  نم و  رب  نآ  هب  هدننک  لّضفت  نادب و  رازگ  ّتنم  نآ و  هب  هدنهد  تمعن  نآ و  هدنهد  يزور  تیفاع و  بحاص  يا  ادنوادخ ،
تسرف و دورد  شنادناخ  دمحم و  رب  ترخآ ، ایند و  رد  فوطع  نابرهم و  يا  تتاقولخم ،
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.نانابرهم نیرت  نابرهم  يا  امرف ، اطع  ار  نآ  رب  رکش  ار و  نآ  تیمامت  یتمالس و  تیفاع و  ترخآ ، ایند و  رد  ام  هب 

: اعد تاقوا 

.تسا هدش  شرافس  لاعتم  دنوادخ  هاگرد  زا  یتمالس  بلط  يارب  اضّرلا  هفیحص  رد  مالسلا  هیلع  اضر  ماما  زا  لقن  هب  اعد  نیا 

: عبنم

ص 214. اضرلا ، هفیحص 
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يزور بلط  ياعد 

ِمیِحَّرلا ِنمحَّرلا  ِهللا  ِمِسب 

، َکِّقَح ِهَفِرعَم  نِم  ینَتمَّلَع  اِمب  َلَمَْعلا  ینَقُزَرت  نَا  َو  ٍدَّمَُحم ، یَلَع  یِّلَُـصت  نَا  ٌمیظَع ، َکیَلَع  ُهُّقَح  نَم  ِّقَِحب  َُکلَئـسَا  ُهللا ، ای  ُهللا ، ای  ُهللا ، ای 
.َِکقزِر نِم  َترَّظَح )  ) َترَّضَح ام  یَّلَع  َطُسبَت  نَا  َو 

: همجرت

نابرهم هدنیاشخب  دنوادخ  مان  هب 

تمحر دمحم  رب  هلآ )  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  یبن   ) تسا گرزب  وت  رب  وا  قح  هک  یـسک  نآ  قح  هب  ادنوادخ ، ادـنوادخ ، ادـنوادخ ،
رب يدومرف ، هدامآ  هک  يزور  زا  هچنآ  ینک و  بیـصن  تدوخ  قح  تخانـش  زا  یتخومآ ، نم  هب  هچنآ  هب  لـمع  قیفوت »  » ارم تسرف و 

.ییامرف هدرتسگ  نم 

: عبنم

ص 78. مالسلا ، هیلع  مظاک  یسوم  ماما  هفیحص 
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هناخ زا  جورخ  ياعد 

ِمیِحَّرلا ِنمحَّرلا  ِهللا  ِمِسب 
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.یِّنِم ٍلْوَِحب  ِِهتَُّوق ال  ِهللا َو  َلْوَِحب  ُتجَرَخ  ِمیِحَّرلا ، ِنمحَّرلا  ِهللا  ِمِسب 

.ٍهِیفاع یف  ِِهب  ِیِنتأَف  َِکقزِِرل  ًاَضِّرَعَتُم  ِّبَر  ای  َِکتَُّوق ، َِکلوَِحب َو  ِلب  ِیتَُّوق  َو ال 

: همجرت

نابرهم هدنیاشخب  دنوادخ  مان  هب 

، دـنوادخ يا  وت  يورین  هب  هکلب  مدوخ ، يورین  هب  هن  راگدرورپ ، يورین  ياـکتا  هب  مدـش  جراـخ  .ناـبرهم  هدـنیاشخب  دـنوادخ  ماـن  هب 
.نک تیانع  نم  هب  تیفاع  اب  هارمه  يزور  سپ  متسه ، وت  يزور  یپ  رد  هک  یلاحرد 

: اعد تاقوا 

.هناخ زا  جورخ  ماگنه  مالسلا  هیلع  مظاک  یسوم  ماما  ياعد 

: عبنم

ص 76. مالسلا ، هیلع  مظاک  یسوم  ماما  هفیحص 
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: میناوخ یم  هراب  نیا  رد  رگید  ییاعد  رد 

ِمیِحَّرلا ِنمحَّرلا  ِهللا  ِمِسب 

.ِهللاِاب اَِّلا  َهَُّوق  ُهللاَءاش َو ال  ام  ِهللا ، یَلَع  ُتلَّکََوت  ِهللاِاب ، ُتنَمآ  ِهللا  ِمِسب 

: همجرت

نابرهم هدنیاشخب  دنوادخ  مان  هب 

تردق هب  هکنآ  رگم  تسین  ییورین  چیه  دهاوخ و  یم  ادخ  هچنآ  .دـنوادخ  رب  مدرک  لکوت  دـنوادخ و  هب  مدروآ  نامیا  ادـخ ، مان  هب 
.تسا هتسباو  دنوادخ 

: اعد تاقوا 

.هناخ زا  جورخ  ماگنه  مالسلا  هیلع  مظاک  یسوم  ماما  ياعد 

تاقوا ياه  شیاین  هعومجم   : توکلم ات  شیاین  www.Ghaemiyeh.comزا  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 108زکرم  هحفص 94 

http://www.ghaemiyeh.com


: عبنم

ص 77. مالسلا ، هیلع  مظاک  یسوم  ماما  هفیحص 
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تالکشم يراتفرگ و  زا  يرود  ياعد 

تاقوا ياه  شیاین  هعومجم   : توکلم ات  شیاین  www.Ghaemiyeh.comزا  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 108زکرم  هحفص 95 

http://www.ghaemiyeh.com


ص:85

میحَّرلا ِنمحَّرلا  ِهللا  ِمسب  ِ

.ِروُّصلا ِیف  ُخَفُنی  َمْوَی  َهاجَّنلا  َُکلَئسَا  َو  ِروهُّدلا ، ِتاف�ا  ِرورُّشلا َو  َّرَش  ینِفِکا  ِّبَر  ای  ُنیتَم ، ای  ُنیبُم  ای  ُناهُرب ، ای  ُرون  ای 

: همجرت

نابرهم هدنیاشخب  دنوادخ  مان  هب 

تیافک نم  زا  ار  ناراگزور  ياهالب  تافآ و  اهرش و  ّرـش  اراگدرورپ ، اجرباپ ؛ مکحم و  يا  راکـشآ ، يا  ناهرب ؛ لیلد و  يا  رون ، يا 
.مناهاوخ دوش ، یم  هدیمد  روص  رد  هک  ار  يزور  رد  تاجن  وت  زا  نک و 

: اعد تاقوا 

.تسا هدرک  شرافس  تالکشم  اه و  يراتفرگ  زا  يرود  يارب  ار  اعد  نیا  مالسلا  هیلع  يداه  ماما  ترضح 

: عبنم

ص 132. مالسلا ، هیلع  يداه  ماما  هفیحص 
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حبص ياعد  فوخ و  سرت و  زا  ندنام  رود  ياعد 

میحَّرلا ِنمحَّرلا  ِهللا  ِمِسب 

ام َْتقَلَخ و  ْنَم  ِِرئاس و  نِم  ٍقِراط ، ٍمِشاـغ َو  ِّلُـک  ِّرَـش  نِم  ُلَواـُحی ، ـال  ُلَواـُطی َو  ـال  يذَّلا  ِعینَْملا ، َکِمامِِذـِب  ًامِـصَتعُم  َّمُهّللا  ُتحَبـصَا 
 . مالسلا ُمِهیَلَع  َکِِّیبَن  ِتَیب  ِلهَا  ُءالِو  َیِه  َو  ٍهَنیصَح ، ٍهَِغباس  ٍساِبِلب  ٍفوخَم  ِّلُک  نِم  ٍهَّنُج  یف  ٌقِطاّنلاَو  ِِتماّصلا  َکِقلَخ  نِم  َتقَلَخ ،

: همجرت

نابرهم هدنیاشخب  دنوادخ  مان  هب 

، دریگ یمن  رارق  يزارد  تسد  دروـم  تسا و  هدوـبن  نآ  زا  رترب  هک  تریگارف  ناـمیپ  هـب  هـک  یلاـح  رد  مدـش  حبـص  دراو  ادـنوادخ ،
ره ّرش  زا  ما ، هدز  گنچ 
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ره زا  یششوپ  رد  تزاین ، یب  ایوگ و  تاقولخم  زا  يا و  هدرک  قلخ  هک  يا  هدنزریغ  هدنز و  تادوجوم  یمامت  زا  يرورش ، رگمتس و 
.داب دورد  نانآ  رب  هک  تربمایپ  نادناخ  تیالو  ریگارف  ششوپ  هب  هدنناسرت ،

: عبنم

ص 68. مالسلا ، هیلع  يداه  ماما  هفیحص 
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باوخ ماگنه  ياعد 

میحَّرلا ِنمحَّرلا  ِهللا  ِمِسب 

.أجَتُلم ِهللاَءارَو  ُأَْجلَم َو ال  ِهللا  َنِم  َسَیل  اعَد ، نَِمل  ُهللا  َعِمَس  �یضَق ؛ ُهللاَءاشام  �یفَک ، ُهللا َو  َِیبسَح  �یلعَْالا ؛ ِهللا  َناحبُس  یفاْکلا ، ِهَِّللُدمَْحلَا 

.ٍمیقَتسَم ٍطارِص  �یلَع  ّیبَر  َّنِا  اِهتَیِصاِنب ؛ ٌذِخ�ا  َوُه  اَِّلا  ٍهَّباد  نِم  ام  مُکِّبَر ، ّیبَر َو  ِهللا  یَلَع  ُتلَّکََوت 

.ًاریبکَت ُهَرِّبُک  ِّلُّذلا َو  َنِم  ٌِّیلَو  َُهل  نُکَی  َمل  ِکلُْملا َو  ِیف  ٌکیرَش  َُهل  نُکَی  َمل  ًاَدلَو َو  ذِخَّتَی  َمل  يذَّلا  ِهَِّللُدمَْحلَا 

: همجرت

نابرهم هدنیاشخب  دنوادخ  مان  هب 

هچنآ .تسا  یفاک  ارم  دـنوادخ  اهنت  .رترب  دـنوادخ  تسا  هّزنم  كاپ و  .تسا  هدـننک  تیافک  هک  تسا  يدـنوادخ  صوصخم  ساپس 
.تسین یهاگهانپ  دنوادخ  زج  .دونش  یم  دناوخ ، یم  ار  وا  هک  یسک  نخس  دنوادخ  .دریگ  یم  ماجنا  دهاوخ ، یم  ادخ 

راگدرورپ انامه  .دراد  تسد  هب  ار  وا  مامز  دنوادخ  هکنآ  رگم  تسین  يا  هدـنبنج  چـیه  .مدوخ  امـش و  راگدرورپ  هب  منک  یم  لکوت 
.تسا تسار  هار  رد  نم 

رب هک  يروای  ار  وا  درادن و  یکیرـش  شا  ییاورنامرف  رد  تسا و  هتفرگن  دوخ  يارب  يدـنزرف  هک  تسا  راوازـس  ار  يدـنوادخ  ساپس 
.رامش گرزب  یبوخ  هب  ار  وا  دشابن و  دیازفا  شتزع 
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(: تسا فورعم  مالسلا  اهیلع  ارهز  ترضح  تاحیبست  هب  هک   ) تسا هدومرف  باوخ  ماگنه  ار  رکذ  نیا  نینچمه  و 

میحَّرلا ِنَمحَّرلا  ِهللا  ِمِسب 

.ُرَبکَا ُهللاَا 

.ِهَِّللُدمَحلَا

.ِهللا َناحبُس 

: همجرت

نابرهم هدنیاشخب  دنوادخ  مان  هب 

( راب راهچ  یس و   ) .تسا رترب  دنوادخ 

( راب هس  یس و   ) .تسازس ار  ادخ  ساپس 

( راب هس  یس و   ) .تسا هّزنم  كاپ و  دنوادخ 

: اعد تاقوا 

.تسا باوخ  ماگنه  مالسلا  اهیلع  ارهز  ترضح  ياهاعد  هلمج  زا 

: عبنم

.166 صص 164 _  ارهزلا ، هفیحص  . 1

ص 464. هبطخ 277 ، یتشد ، دمحم  همجرت : هغالبلا ، جهن  . 2

: یبدا نتم 

هب ار  بورغ  ناـهاگماش ، زا  شیپ  یتـسارآ و  هاـم  هوـلج  هب  ار  بش  ناـبات و  دیـشروخ  روـن  هب  ار  زور  هک  ار  وـت  ساپـس  اراگدـیرفآ ،
.یتخاس ریذپلد  یندوتس  یشمارآ 
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اهراک مامت  هتشررس  یتوکلم ، کلم و  بحاص  .تسوت  زا  یتسین  یتسه و  ساسا  هک  اتمه  یب  ياتکی  راگدیرفآ  يا  تمان  داب  هدوتس 
.ییاناوت روما  مامت  رب  تسوت و  تسد  رد 

.يزاس یم  فرطرب  دنا ؛ هدرک  لکوت  وت  هب  هک  ار  ناشیاهزاین  يریگ و  یم  سنا  تناتسود  اب  یتحار  هب  هک  ییوت  ایادخ ، »

.ییانشآ دنراد ، لد  رد  هچنآ  هب  هاگآ و  ناش ، یناهنپ  رارسا  مامت  هب 

.تسا راد  غاد  وت  رادید  ترسح  رد  ناشیاه  لد  راکشآ و  وت  دزن  هشیمه  ناشیاهزار  يربخاب و  ناشیاه  هشیدنا  مامت  زا 

«. دزاس یم  ناشمارآ  وت  دای  اهنت  دننک ، تشحو  تبرغ  ییاهنت و  زا  رگا 

.راد رذحرب  نیرفآ ، تشهد  ياه  سوباک  هتفشآ و  راکفا  دنزگ  زا  ارم  نک و  تدای  رون  زا  راشرس  نم ، يارب  ار  بش  یکیرات  سپ 

دنوادخ وت ، اهنت  هک  رادب ؛ ناما  رد  نانمیرها  سافنا  دـنزگ  زا  ناگتـشرف ، نیدـنرپ  رتچ  اب  ریگ و  تدای  شمارآ  ناینرپ  رد  ارم  ایادـخ 
.ینم ظفاح  قلاخ و  نم و 

� � �

ِمیِحَّرلا ِنمحَّرلا  ِهللا  ِمِسب 

.اروفَغ ًامیلح  َناک  ُهَّنِا  ِهِدَعب  نِم  ٍدحَا  نِم  امُهَکَسمَا  نِا  اَتلاز  ِنَئلَو  الوَزت  نَا  َضرَْالا  ِتاوامَّسلا َو  ُکِسُمی  َهللا  َّنِا 

: همجرت

نابرهم هدنیاشخب  دنوادخ  مان  هب 

.دراد هگن  ار  اهنآ  دناوت  یمن  دنوادخ  زج  سک  چیه  دتفیب ، ورف  رگا  دتفین و  نییاپ  هک  دنک  یم  ظفح  ار  نیمز  اه و  نامـسآ  دنوادخ 
.تسا روفغ  رابدرب و  دنوادخ ، انامه 
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: عبنم

ص 75. مالسلا ، هیلع  مظاک  یسوم  ماما  هفیحص 

� � �

ترفاسم ماگنه  ياعد 

ِمیِحَّرلا ِنمحَّرلا  ِهللا  ِمِسب 

.ًانَسَح ًاغالَب  یِعَم  ام  غَِّلب  ینِغَِّلب َو  َو  یِعَم ، ام  مَّلسَو  ینمِّلَس  َو  یِعَم ، ام  ظَفحاَو  ِینظَفحا  َمُهَّللَا 

: همجرت

نابرهم هدنیاشخب  دنوادخ  مان  هب 

یبوخ هب  تسا ، نم  اب  ار  هچنآ  ارم و  راد و  هگن  ملاس  تسا ، نم  اب  ار  هچنآ  ارم و  نک و  ظفح  تسا ، نم  اب  ار  هچنآ  ارم و  ادـنوادخ ،
.ناسرب دصقم  هب 

: اعد تاقوا 

.دناوخ یم  ترفاسم  ماگنه  ار  اعد  نیا  مالسلا  هیلع  مظاک  یسوم  ماما  ترضح 

: عبنم

ص 76. مالسلا ، هیلع  مظاک  یسوم  ماما  هفیحص 
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شیاین شخب  نایاپ 

َمامِْالَا َرَظَتنُْملا  َهَّجُْحلا  اَمیِـس  َنیعَمجَا و ال  ِِهلآ  یَفَطـصُْملا َو  ِِهلوسَر  یَلَع  مالـسلا  ُهالَّصلاَو َو  َنیَملاْعلا  ِّبَر  ِ ِهللا  ُدمَْحلا   ِ نَا اناوعَد  ُرِخآ  َو 
.َنیَملاعلا َّبَر  ای  َنیمآ  ِهیّبُِحم ، ِِهتَعیش َو  ِهِراصنَا َو  ِِهناوعَا َو  نِم  انَلَعَج  َفیرَّشلا َو  ُهَجَرَف  ُهللا  َلَّجَع  َرَشَع  ِیناَّثلا 
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همانباتک

.میرک نآرق  

.هغالبلا جهن  

.ق _ . 1419 ه یمالسا ، رشن  هسسؤم  یناهفصا ، یمویق  داوج  همجرت : فیلأت و  نیدباعلا ، نیز  ماما  هیعدا  .1

، لوا پاچ  ناریا ، یمالـسا  يروهمج  يامیـس  ادص و  شورـس  تاراشتنا  نارهت ، هتفه ، ياهزور  ترایز  اهاعد و  هکرتشم  تابیقعت  .2
.1386

.1375 مود ، پاچ  یمالسا ، رشن  هسسؤم  مق ، یناهفصا ، یمویق  داوج  همجرت : فیلأت و  مالسلا ، هیلع  نیسحلا  هفیحص  .3

.1375 مود ، پاچ  یمالسا ، تاراشتنا  رتفد  مق ، یناهفصا ، یمویق  داوج  همجرت : فیلأت و  مالسلا ، هیلع  اضرلا  هفیحص  .4

.1376 موس ، پاچ  یمالسا ، تاراشتنا  رتفد  مق ، یناهفصا ، یمویق  داوج  همجرت : فیلأت و  (س ،) ارهزلا هفیحص  .5

.1385 تلاسر ، مق ، يرها ، یسیع  هدنروآدرگ : يدهملا ، هفیحص  .6

.1381 لوا ، پاچ  یمالسا ، تاراشتنا  رتفد  مق ، یناهفصا ، یمویق  داوج  فیلأت : مالسلا ، هیلع  رقاب  ماما  هفیحص  .7

.1381 لوا ، پاچ  یمالسا ، تاراشتنا  رتفد  مق ، یناهفصا ، یمویق  داوج  همجرت : فیلأت و  مالسلا ، هیلع  يداه  ماما  هفیحص  .8

ناتسمز 1381. مهد ، پاچ  يداهلا ، تاراشتنا  مق ، یلوداتسا ، نیسح  همجرت : مالسلا ، هیلع  نیسحلا  نب  یلع  ماما  هیداجس ، هفیحص  .9

.ات یب  یمالسا ، تاراشتنا  مق ، یتالحم ، یلوسر  مشاه  دیس  همجرت : هیولع ، هفیحص  .10
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پاچ شورـس ، تاراشتنا  نارهت ، ینامرک ، یثایغ  اضردـمحم  دیـس  همجرت : فیلأت و  رفعج ،) نب  یـسوم  ماما   ) هیمظاـک هفیحـص  .11
.1379 لوا ،

.1377 لوا ، پاچ  ارهزلا ، همطاف  تاراشتنا  مق ، یناغماد ، يوسوم  همجرت : سابع ، خیش  یمق ، نانجلا ، حیتافم  تایلک  .12

نب یلع  مامالا  هسردم  مق ، یتالحم ، یلوسر  مشاه  دیس  همجرت : ناراکمه ، يزاریش و  مراکم  رـصان  هدنروآدرگ : نیون ، حیتافم  .13
.1384 لوا ، پاچ  مالسلا ، هیلع  بلاط  یبا 
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زکرم هرابرد 
یلاعت  همسب 

َنوُمَْلعَی َال  َنیِذَّلاَو  َنوُمَْلعَی  َنیِذَّلا  يِوَتْسَی  ْلَه 
؟  دنناسکی دنناد  ىمن هک  ىناسک  دنناد و  ىم هک  ىناسک  ایآ 

9 رمز / هروس 

: همدقم
یماما هیقف  نسح  دیـس  جاـح  هللا  تیآ  ترـضح  فارـشا  تحت  ش  . ـ لاس 1385 ه زا  ناهفـصا ، هیمئاق  يا  هنایار  تاـقیقحت  هسـسوم 

رد ار  دوخ  تیلاعف  هاگشناد ، هزوح و  ناگتخیهرف  ناگبخن و  زا  یهورگ  يزور  هنابـش  هناصلاخ و  تیلاعف  اب  فیرـشلا ،) هرـس  سدق  )
.تسا هدومن  زاغآ  یملع  یگنهرف و  یبهذم ، ياه  هنیمز 

: همانمارم
مولع هزوح  رد  یتاقیقحت  رازبا  راثآ و  هب  نیققحم  یسرتسد  عیرست  لیهست و  ياتسار  رد  ناهفصا  هیمئاق  يا  هنایار  تاقیقحت  هسـسوم 

هب یملع و  افرص  یهاگن  اب  و  لوصولا ، بعص  ددعتم و  عبانم  هصرع و  نیا  رد  لاعف  زکارم  یگدنکارپ  ددعت و  هب  هجوت  اب  و  یمالسا ،
هدـش و دـیلوت  راثآ  تیریدـم  بلاق «  رد  یحرط  يارجا  يانبم  رب  يدرف ، یموق و  یـسایس ، یعاـمتجا ، تاـنایرج  تابـصعت و  زا  رود 

يارب یـشهوژپ  تـالاقم  بتک و  زا  راشرـس  ینغ و  يا  هعوـمجم  اـت  دـیامن  یم  شـالت  هعیـش » زکارم  یماـمت  يوـس  زا  هتفاـی  راـشتنا 
ياـه تـمرف  اـب  فـلتخم و  ياـه  ناـبز  هـب  یمدرم  تاـقبط  موـمع  ناـگتخیهرف و  يارب  اـشگهار  یثحاـبم  بلاـطم و  و  نیـصصختم ،

.دهد رارق  نادنمقالع  رایتخا  رد  ناگیار  تروص  هب  يزاجم  ياضف  رد  دیلوت و  نوگانوگ 

: فادها
( مالسلا مهیلع  تیبلا  لها  هللا و  باتک   ) نیلقث بان  فراعم  گنهرف و  طسب  .1

ینید لئاسم  رت  قیقد  یسررب  هب  تبسن  ناناوج  صوصخب  مدرم  هماع  هزیگنا  تیوقت  .2
 ... اه و هنایار  اه ، تلبت  هارمه ،  ياه  نفلت  رد  اوتحم  یب  بلاطم  ياج  هب  دنمدوس  ياوتحم  ندرک  نیزگیاج  .3

وجشناد بالط و  نیققحم  هب  یهد  سیورس  .4
هعلاطم یمومع  گنهرف  شرتسگ  .5

.دوخ راثآ  ندومن  یلاتیجید  يارب  نیفلؤم  تاراشتنا و  قیوشت  تهج  يزاس  هنیمز  .6

: اه تسایس 
ینوناق ياه  زوجم  يانبم  رب  لمع  .1

وس مه  زکارم  اب  طابترا  .2
يراک يزاوم  زا  زیهرپ  .3
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یملع ياوتحم  هئارا  افرص  .4
رشن عبانم  رکذ  .5

 . دشاب یم  نآ  هدنسیون ي  هدهع ي  هب  راثآ  یمامت  تیلوئسم  تسا  یهیدب 

 : هسسوم ياه  تیلاعف 
همانهام هوزج و  باتک ، رشن  پاچ و  .1

یناوخباتک تاقباسم  يرازگرب  .2
...و يرگشدرگ  یبهذم ، نکاما  رد  اماروناپ  يدعب ، هس  يزاجم : ياه  هاگشیامن  دیلوت  .3

 ... يا و هنایار  ياه  يزاب  نشیمینا ، دیلوت  .4
www.ghaemiyeh.com سردآ : هب  هیمئاق  یتنرتنیا  تیاس  داجیا  .5

...و ینارنخس  یشیامن ، تالوصحم  دیلوت  .6
يداقتعا یقالخا و  یعرش ، تالاوس  هب  ییوگ  خساپ  هناماس  یملع  ینابیتشپ  يزادنا و  هار  .7

...و  SMS کسویک ، بو  ثوتولب ، یتسد  راکدوخ و  هناماس  زاس ، لیابوم  زاس ، هناسر  يرادباسح ، ياه  متسیس  یحارط  .8
( يزاجم  ) مومع هژیو  یشزومآ  ياه  هرود  يرازگرب  .9

( يزاجم  ) یبرم تیبرت  ياه  هرود  يرازگرب  .10
: یناهج تمرف  رد 8  ...و  هارمه  نفلت  تلبت ، هنایار ، عاونا  رد  ارجا  لباق  یتاقیقحت  رازفا  مرن  نارازه  دیلوت  . 11

JAVA.1
ANDROID.2

EPUB.3
CHM.4
PDF.5

HTML.6
CHM.7
GHB.8

 : هخسن هیمئاق  باتک  رازاب  مان  اب  تکرام  ددع  و 4 
ANDROID.1

IOS.2
WINDOWS PHONE.3

WINDOWS.4
 . ناگیار تروص  هب  هسسوم  تیاس  بو  يور  رب  نداد  رارق  یسیلگنا و  یبرع و  یسراف ،  نابز  هس  هب 

 : نایاپرد
همه نیفلؤم و  تاسـسوم ، تاراـشتنا ، اـهداهن ، اـه ، ناـمزاس  نینچمه  دـیلقت و  مظعم  عـجارم  رتاـفد  نوـچمه  ییاـهداهن  زکارم و  زا 
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یم رکـشت  ریدـقت و  دـنداد  رارق  ام  رایتخا  رد  ار  دوخ  ياه  اتید  ای  هدومن و  يراـی  فدـه  نیا  هب  یباـیتسد  رد  ار  اـم  هک  یناراوگرزب 
.مییامن

: يزکرم رتفد  سردآ 

هقبط كالپ 129/34 -  - یلکوت نسح  دمحم  دیهـش  هچوک  يا -  هدابآ  رفعج  دمحم  جاح  هچرازاب  قازرلادـبع -  نابایخ   - ناهفـصا
لوا

www.ghbook.ir تیاس : بو 
Info@ghbook.ir لیمیا :

03134490125 يزکرم : رتفد  نفلت 
021 88318722 ـ  نارهت : رتفد 

09132000109 شورف : یناگرزاب و 
09132000109 ناربراک : روما 
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